Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 16 FEBRUARI 2021

Aanwezig:

de heer Hein van der Loo – burgemeester
mevrouw Jacqueline van Dongen – wethouder
de heer Tycho Jansen – wethouder
de heer Jos Huizinga – wethouder
de heer Ronald de Meij – wethouder
mevrouw Ella Croonenberg-Borst – secretaris
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Volg
nr

Datum/

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 16 februari 2021

2

Openbare Besluitenlijst d.d. 9 februari 2021
Conform

3

2020-0177813

Jaarprogramma milieutaken OZHZ 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Het jaarprogramma milieutaken Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
2021 vast te stellen.
2. De raad over de vaststelling te informeren met bijgaande
raadsinformatiebrief.
Conform

4

2021-0013394

Ontwerpbestemmingsplan '8e herziening bestemmingsplan
Buitengebied, locatie Lindeweg 12' - Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan '8 e herziening
bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12', zoals opgenomen
in de bijlage bij dit advies;
2. Het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven en de wettelijke procedure
te starten;
3. Met verzoeker een anterieure overeenkomst af te sluiten;
4. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.
Conform

5

2021-0002645

Regioakkoord Gecombineerde Leefstijlinterventie – Adviesnota

Het college besluit:
1. Het Regio-Akkoord Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Drechtsteden & West-Alblasserwaard 2021-2024 te ondertekenen.
Aangehouden

6

2021-0013876

Vervolgaanpak wateroverlast - Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met de vervolgaanpak wateroverlast.
2. Geschatte voorbereidingskosten van € 50.000 beschikbaar te stellen
voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de duiker onder rotonde
Koninginneweg te vergroten en een globale raming van
uitvoeringskosten te bepalen.
3. De kosten van het onderzoek te dekken uit de rioolheffing.
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4. De raad in de 1e burap 2021 voor te stellen het budget ter beschikking
te stellen.
5. Het onderzoek na collegebesluit te starten.
6. Bijgevoegde brief en het evaluatierapport wateroverlast ter informatie
naar de raad te sturen.
Besluit 1,2 en 5 conform.
Besluit 3 niet akkoord, besluit 3 vervalt.
Besluit 4 niet conform. Nieuw besluit 4:
De raad in de 1e burap melden dat we een overschrijding verwachten
op de kosten beheer riolering.
Besluit 6 conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op de brief.

7

2021-0015308

Informatiebrief subsidievaststelling 2020 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Subsidieontvangers te vragen om aanvullende informatie te verstrekken over de
financiële en inhoudelijke impact van de Coronamaatregelen op hun activiteiten en
doelbereik in de subsidieverantwoording 2020;
2. De subsidieontvangers hierover tijdig te informeren middels bijgevoegde brief.
Conform

8

2021-0013469

GVVP Verkeersvisie en Modules - Adviesnota
Het college besluit:
1. de verkeersvisie en modules van het GVVP vast te stellen en vrij
te geven voor inspraak.
Niet conform.
Nieuw besluit: De verkeersvisie en modules van het GVVP vrij te
geven voor inspraak.

9

2021-0016706

Venster Ontheffing Winkeltijden 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Voor 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag geen ontheffing te
verlenen voor openstelling van winkels;
2. Op Zondagen geen ontheffing te verlenen voor extra openstelling van
winkels;
3. Op overige Feestdagen – niet zijnde een Zondag – uitsluitend op
verzoek. ontheffing te verlenen voor openstelling van winkels, binnen
een toelaatbaar venster van 10:00u – 20:00u;
4. voor de duur van de "1,5 meter" beperkingen (max 1 klant per 10m2
winkelvloer), gezien de bijzondere omstandigheden, voor eventuele
ontheffingen op Zondag een toelaatbaar venster te hanteren zoals bij de
overige feestdagen (10:00u – 20:00u);
5. voor de duur van de "1,5 meter" beperkingen (max 1 klant per 10m2
winkelvloer), gezien de bijzondere omstandigheden, het aantal verleende
ontheffingen niet mee te tellen in het maximum van 2.
Conform
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2021-0016777
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Toeslagenaffaire: machtigingsbesluit belastingdienst - Adviesnota
1. In te stemmen met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen
om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire
2. Akkoord te gaan met de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de
Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde en de
verwerkersovereenkomst te ondertekenen
3. Akkoord te gaan met de machtiging van de Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD) om deze taken namens de gemeente Zwijndrecht
uit te voeren
4. Verleent de machtiging en de uitoefening van de in de machtiging
genoemde werkzaamheden door aan Sociale Dienst Drechtsteden
Besluit 1, 2 en 3 conform, besluit 4 niet conform.
Aangepast besluit 4: De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging
genoemde werkzaamheden te verlenen aan de Sociale Dienst Drechtsteden.

Advies uitgangspunten notitie Transitie Dordrecht – Adviesnota

11

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de uitgangspunten notitie met uitzondering
van nader te bepalen artikelen.
Aangehouden

12

2021-0016442

Beantwoording vragen omtrent Stichting Leergeld - Brief aan de
raad
Het college besluit:
1. De Gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief te informeren
over de beantwoording van de vragen omtrent Stichting Leergeld
Drechtsteden.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

13

2021-0013122

Raadsinformatiebrief Beleef Zwijndrecht - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad naar aanleiding van de motie "Beleef Zwijndrecht" te
informeren door middel van voorliggende brief.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.
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2021-0005660
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Uitvoering motie M3 Duidelijke Taal - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad te informeren over de uitvoering van motie M3 Duidelijke
taal via bijgevoegde brief.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

15

2021-0018389

Beleidskader veranderopgave Wet Inburgering – Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1.het beleidskader veranderopgave inburgering vast te stellen
Het college besluit:
2.de uitvoering van de taken, waarvoor de SDD de uitvoerende partij
wordt, door middel van mandatering per 1 januari 2022 te beleggen bij
de GR/SDD i.o.
Conform

16

Nagekomen resolutie ALV 12 februari 2021
Het college besluit:
alsnog in de stemmen met de nagekomen resolutie van de gemeente
Krimpenerwaard, over digitale veiligheid, op de gehouden ALV van de
VNG op 12 febr.

17

Mandaat voorjaarsvakantie
Het college besluit:
voor de periode van 22 febr. tot en met 28 febr. het voorjaarsmandaat
van kracht te laten zijn.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021,
met een getal van 17 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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