Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 2 MAART 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

1/7

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 2 maart 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 16 februari 2021
Conform

3

2021-0022426

1,5 jaar inzet zorgmariniers - Brief aan de raad
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. de gemeenteraad door middel van de bijgevoegde brief te
informeren over de opbrengsten van de inzet van de zorgmariniers
in de afgelopen 1,5 jaar.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op de paragraaf
financieel effect in de brief.

4

2021-0021079

Aansluiten bij Landelijk Programma Maatwerk
Multiprobleemhuishoudens (PMM) – Adviesnota
Het college besluit:
1. Deel te nemen aan het landelijk programma
MaatwerkMultiprobleemhuishouden (PMM)
2. Het bijbehorende statement te onderschrijven
Conform

5

2021-0002648

Convenant Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ/ OGGZ Zuid-Holland
Zuid - Adviesnota
Het college besluit:
1. Met terugwerkende kracht tot 01-01-2020 en lopend tot en met 3112- 2023 het Convenant Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ/OGGZ
Zuid- Holland Zuid aan te gaan en te ondertekenen.
Conform

6

2021-0007849

JOGG Plan van Aanpak 2021-2023 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Het Plan van Aanpak JOGG 2021-2023 vast te stellen;
2. Om de raad per brief te informeren over het JOGG Plan van Aanpak 2021-2023

Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT

7

2021-0026295

Openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021

Inzet Choice Training Loket – Adviesnota

Het college besluit:
1. Een bijdrage te verlenen aan het Loket van € 26.000 voor de inzet van
CHOICE Trainingen, aangezien deze extra kosten noodzakelijk zijn voor
het hanteerbaar houden van de effecten van de COVID-19 situatie op
het gedrag van leerlingen;
2. Bij de eerste Bestuursrapportage de dekking van deze uitgave te
bezien en voor te leggen aan raad.
Besluit 1 Conform
Besluit 2 Niet conform.
Nieuw besluit 2: De dekking van deze uitgave te beleggen in het programma 3
Zorg en Welzijn.

8

2021-0018907

Jaarverslag Leerplicht 2019 - 2020 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2019 –
2020 naar de Raad te sturen middels bijgevoegde brief.
Conform

9

2021-0022979

Bestuursopdracht programma duurzaamheid – Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met de bijgevoegde bestuursopdracht voor het
programma duurzaamheid.
Conform

10

2020-0166379

Circulaire wijk – Adviesnota
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat het niet is gelukt om een
intentieovereenkomst met Woonkracht 10 en Waterschap
Hollandse delta te sluiten en als gevolg daarvan te stoppen met
de pilot circulaire wijkrenovatie;
2. De opgedane kennis en inzichten van de afgelopen twee jaar te borgen in
bijgevoegde eindrapportage voor mogelijke toepassing op een later tijdstip.
Aangehouden
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nr

11

Datum/
nummer

2021-0026851

Openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021

Onderwerp/Besluit

Scope uitbreiding Project Winkelcentrum Walburg - Adviesnota
Het college besluit:
1.a)Tot uitbreiding van de scope van het project Winkelcentrum Walburg door het
Norderstedtplein toe te voegen aan het project;
b)Tot het aanpassen van het oorspronkelijke ontwerp van de bewaakte
fietsenstalling, door de capaciteit te vergroten naar 150 fietsen en de uitstraling van
de fietsenstalling aan te laten sluiten bij het ambitieniveau van het totale project;
c)In te stemmen met de start van de voorbereidingen voor het Norderstedtplein
vooruitlopend op het raadsbesluit, direct na het collegebesluit.
2. De Raad te vragen hiertoe de volgende aanvullende kredieten
beschikbaar te stellen:
a) € 220.000,- om over te kunnen gaan tot uitvoering van de scope
uitbreiding van het project Winkelcentrum Walburg met het
Norderstedtplein tijdens de lopende realisatie in 2021 en de begroting
hierop aan te passen.
b) € 135.000,- om invulling te kunnen geven aan de gewenste
aanvullende uitgangspunten voor de fietsenstalling.
3. De Raad te vragen in te stemmen met een jaarlijkse bijdrage aan de
VVO van € 15.000,- voor het mede in stand houden en schoonmaken
van een nieuw (door de VVO samen met de winkeliersvereniging te
realiseren) openbare toilet in het winkelcentrum en de begroting 2021
aldus aan te passen.
Conform

12

2021-0017155

Beantwoording motie M10 'Veiligheid Oversteekplaatsen'. - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad door middel van de meegezonden brief te
informeren over de afdoening van de op 10 november 2020
aangenomen motie M10. Daarin wordt aandacht gevraagd voor een
veilige oversteekbaarheid van de voetgangers oversteekplaatsen
tijdens de duisternis in de wintermaanden.
Conform
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2021-0004282

Openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021

Onderwerp/Besluit

Instemming met aangaan anterieure overeenkomst bouwlocatie
Molenweg 33 te Heerjansdam - Adviesnota
Het college besluit:
1. een anterieure overeenkomst te sluiten voor de woningbouwlocatie
Molenweg 33 te Heerjansdam;
2. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen
exploitatieplan voor dit bouwplan vast te stellen.
Conform

14

2021-0021548

Besluit hogere grenswaarde omgevingsvergunning Swanendrift 78 Adviesnota
Het college besluit:
1. een hogere grenswaarde vast te stellen als bedoeld in de Wet
geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai ten behoeve van de bouw van
een nieuwe school aan de Swanendrift 78 te Zwijndrecht.
Conform

15

2021-0006243

Ontwerp-bestemmingsplan "2. herziening Heer Oudelands
Ambacht-Develpark" - Adviesnota
Het college besluit:
1. De bestemmingsprocedure ten behoeve van het vaststellen van het
bestemmingsplan "2.e herziening Heer Oudelands AmbachtDevelpark"te starten door:
a het vrijgeven van voorliggend ontwerp-bestemmingsplan voor de
inspraak
b het starten van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening
c. gelijktijdig het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van
6 weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid tot het indienen van
zienswijzen
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde brief.
Conform

16

2021-0018813

Terugkoppeling gesprek met woningcorporaties over Noordoevers Brief aan de raad
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. de gemeenteraad middels bijgevoegde brief te informeren over de
terugkoppeling van het gesprek met de woningcorporaties, dit naar
aanleiding van de toezegging van portefeuillehouder ruimtelijke
ontwikkeling, verkeer & vervoer, en projecten bij de behandeling van de
Nota Uitgangspunten Noordoevers in de carrousel van 30 juni 2020, om
met de woningcorporaties in gesprek te gaan.
Conform
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2021-0022484

Openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021

Onderwerp/Besluit

Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
te informeren over de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur
Zuidwest.
Conform

18

2021-0020256

Tussentijdse update motie digitale inwonersparticipatie Raadsinformatiebrief
Het college besluit:
1. De gemeenteraad middels bijgevoegde informatiebrief te
informeren over de invulling van de eerste vraag van de motie
'Digitale Inwonersparticipatie' (M5 2020 11 10). In deze motie werd
aan het college gevraagd: 'binnen drie maanden invulling te geven
aan digitale inwonersparticipatie om het ontbreken van de huidige
participatiewijzen op te vangen.'
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

19

2021-0023212

Transitie SCD – Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. De uitgangspunten notitie van Dordrecht vast te stellen met dien
verstande dat Dordrecht ons in de uitwerking van
de DVO's tegemoetkomt op een viertal punten, te weten:
1. Flexibel omgaan met de 4 jaren termijn met behoud van de
principes: geen veranderingen voor personeel en
dienstverlening;
2. Overgaan as-is met dien verstande dat we aanpassingen die
leiden tot verbeteringen wel zullen doorvoeren op basis van een
businesscase zoals afgesproken tijdens de college conferentie;
3. We bestuurlijk en ambtelijk in gesprek blijven om de overgang zo
soepel mogelijk en binnen de termijn van een jaar af te ronden
zoals weergegeven in de bestuurlijke brief;
4. Zwijndrecht wenst apart in gesprek te gaan over de toekomst
van de IBD om daar per direct (in de loop van 2021) maatwerk
afspraken over te maken en deze vast te leggen in een DVO. De
gemeente Zwijndrecht wenst de omzetverplichting gelijk te
houden op het niveau zoals overeengekomen voor 2021 en te
verlagen naar 500.000 ingaand per 1 jan 2023.
2. Het raadsvoorstel en de brief gericht aan het college van de
gemeente Dordrecht doorgeleiden aan de raad.
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021

Besluit 1 niet conform. Nieuw besluit 1:
De uitgangspunten notitie "Toekomstige Samenwerking Drechtsteden"
vast te stellen met dien verstande dat penvoerder Dordrecht ons in de
uitwerking van de DVO's tegemoetkomt op een drietal punten, te
weten:
1. Overgaan as-is met dien verstande dat we
aanpassingen die leiden tot verbeteringen wel zullen
doorvoeren op basis van een businesscase zoals
afgesproken tijdens de college conferentie en dien ten
gevolge flexibel om te gaan met de vier jaren termijn.
2. Bestuurlijk en ambtelijk in gesprek blijven om de overgang zo
soepel mogelijk en binnen de termijn van een jaar af te ronden
zoals weergegeven in de bestuurlijke brief van penvoerder
Dordrecht;
3. In gesprek te gaan over de toekomst van de IBD om daar per
direct (in de loop van 2021) maatwerk afspraken over te maken
en deze vast te leggen in een DVO. De gemeente Zwijndrecht
wenst de omzetverplichting gelijk te houden op het niveau zoals
overeengekomen voor 2021 en te verlagen naar 500.000
ingaand per 1 jan 2023.
Besluit 2 Niet conform
Nieuw besluit 2:
Het raadsvoorstel en de brief gericht aan het college van de
gemeente Dordrecht door te geleiden aan de raad.

20

2021-0026082

Covid-19 maatregelen - (Verlenging) tijdelijke uitbreiding terrassen /
tenten - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Terrasuitbreiding in de horeca onder voorwaarden toe te staan in de
periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021;
2. Aan horecaondernemers, sportclubs, verenigingen en stichtingen
die culturele activiteiten verzorgen de gedoogverklaring onder
voorwaarde af te geven voor activiteiten als bedoeld in:
a) Artikel 2.10A, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening en/of;
b) Artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en/of artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wat
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Een en ander met de bedoeling één of meer bepaalde (tijdelijke)
bouwwerken (zoals een grote tent) voor reguliere activiteiten
tijdelijk tot en met 31 december 2021 toe te staan en/of bepaalde
activiteiten in strijd met enig bestemming tot en met 31 december
2021 toe te staan voor reguliere activiteiten.
3. De raad middels bijgevoegde brief nader te informeren.
Conform
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Volg
nr
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Openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021

Onderwerp/Besluit

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 maart
2021, met een getal van 20 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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