Besluitenlijst

Nummer
Jaar

15
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 21 april 2020
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, derde lid, van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
en gelet op de maatregelen die i.v.m. de Coronacrisis plaatsvinden, heeft de vergadering
via de Teams App plaatsgevonden.

Aanwezig:

Afwezig:

Hein van der Loo

Burgemeester

Jacqueline van Dongen

Wethouder

Tycho Jansen

Wethouder

Jos Huizinga

Wethouder

Ronald de Meij

Wethouder

Ella Croonenberg-Borst

Secretaris

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg

Datum/

nr

nummer

B & W - Besluitenlijst nr 15 d.d. 21 april 2020
Onderwerp/Besluit

0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 14 d.d. 14 april 2020
Conform

2.

2020-16072

2

Zienswijze ontwerp-begroting 2021 Gevudo
Het college besluit:
de raad voor te stellen:
1. Geen zienswijze over de ontwerp-begroting 2021 van GR Gevudo in te dienen.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de GR Gevudo.
Conform

3.

2020-16065

Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie
Het college besluit:
1. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Ruimtelijke Economie aan te gaan met
Dordrecht
2. Kennis te nemen van de organisatie van de Groeiagenda
3. De raad over beide punten te informeren middels bijgaande brief
Aangehouden

4.

2020-16051

Nota 'Waardering en Afschrijving'
Het college besluit:
de raad voor te stellen
1. de nota 'Waardering en Afschrijving' vast te stellen.
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van investeringsbudgetten per jaar voor
openbare verlichting, beschoeiing, groen en bruggen.
3. In te stemmen met de verwerking van de effecten van deze nota in de
(meerjaren)begroting en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

5.

2020-16074

Beantwoording raadsvragen over berichtgeving Algemeen Dagblad over het
stilleggen van het heuvelproces op Kijfhoek
Het college besluit:
De vragen van de raad met betrekking tot berichtgeving in het Algemeen Dagblad over
het stilleggen van het heuvelproces op rangeerterrein Kijfhoek, door middel van
bijgaande brief aan de raad te beantwoorden.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 april
2020, met een getal van 6 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

