Besluitenlijst

Nummer
Jaar

20
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 2 juni 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:
Hein van der Loo

Afwezig:

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
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Onderwerp/Besluit

0.

Vaststellen van de agenda

1A.

Besluitenlijst nr. 18 d.d. 19 mei 2020
Conform

1B.

Besluitenlijst nr. 19 d.d. 26 mei 2020
Conform

2.

2020-16055

2

Waardering mantelzorgers in 2020 en 2021
Het college besluit:
1. in stemmen met maatregelen om het tekort op het budget waardering en mantelzorg in
2020 niet verder op te laten lopen:
- geen gemeentelijke activiteiten organiseren tijdens de dag van de mantelzorg;
- aanscherping voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de Vivera
mantelzorgpas;
2. de gewijzigde beleidsregels Vivera mantelzorgpas 2020 vast te stellen;
3. de beleidsregels Vivera mantelzorgpas vanaf 2021 vast te stellen.
Conform met een aanvullend besluit 4: De raad met een brief hierover te
informeren. De portefeuillehouder heeft hier mandaat voor gekregen.

3.

2020-16135

Vaststelling bestemmingsplan Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis
Heerjansdam
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de notitie zienswijzen welke onderdeel uitmaakt van de toelichting
van het bestemmingsplan 'Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis Heerjansdam';
2. de digitale versie van het bestemmingsplan 'Woonzorgvoorziening voormalig
gemeentehuis Heerjansdam' met het identificatienummer
NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd-3001 en de digitale ondergrond met bestandsnaam
o_NL.IMRO.0642.BP16Herzgemhuishjd-3001.dxf vast te stellen;
3. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan 'Woonzorgvoorziening voormalig
gemeentehuis Heerjansdam', zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel, vast te
stellen;
4. geen exploitatieplan vast te stellen;
5. kennis te nemen van de toepassing van de Coördinatieverordening Zwijndrecht.
Aangehouden

4.

2020-16138

Ledenraadpleging VNG voor ALV september
Het college besluit:
geen amendementen in te dienen voor de algemene ledenvergadering van de VNG in
september en in te stemmen met de voorstellen op de agenda.
Conform
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5.

2020-16077
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Start aanbesteding vervanging zwembad De Hoge Devel
Het college besluit:
de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:
1. het beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe zwembad vast te stellen.
2. te starten met de aanbesteding voor het ontwerp en de bouw van een zwembad dat
het huidige zwembad De Hoge Devel vervangt.
3. het voorbereidingskrediet te verhogen tot €200.000,-, en dus de eerder beschikbaar
gestelde €150.000,- met €40.000,- op te hogen om een inschrijvingsvergoeding aan de
inschrijvende partijen te kunnen bieden en met €10.000,- om de aanbesteding te laten
begeleiden.
4. de sloopkosten voor de sloop van de huidige buitenbaden (€400.000,-) mee te nemen
in het investeringsbudget.
5. het investeringsbudget van €14.500.000,- ter beschikking te stellen en dit te verwerken
in de begroting.
6. €60.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het plan van aanpak om te
komen tot een extern verzelfstandigde partij die het zwembad gaat exploiteren en deze
kosten ten laste te brengen van het geraamd resultaat voor 2020 en dit te verwerken in
de begroting.
Conform

6.

2020-16140

Beantwoording raadsvragen jeugdparticipatie 20F04
Het college besluit:
Door middel van bijgevoegde brief de schriftelijke raadsvragen (20F04 d.d.26 maart
2020) ten aanzien van jeugdparticipatie te beantwoorden.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

7.

2020-16129

Zienswijze concept begroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 GRD
Het college besluit:
De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijzen over de concept primaire begroting 2021
en de voorlopige jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
in te dienen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.
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8.

2020-16022
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Definitief plan Veerplein
Het college besluit:
de raad voor te stellen de volgende besluiten te nemen:
1. €4.827.067,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kade en dit te dekken
uit het investeringsbudget kadeherstel;
2. Een afmeersteiger (€820.800,-) aan te leggen wanneer hiervoor subsidie beschikbaar
gesteld wordt vanuit de Regiodeal en anders volgt hiervoor een nieuw advies;
3. Het definitief ontwerp van de buitenruimte vast te stellen met een bijbehorend krediet
van €4.819.461,-;
4. Het krediet voor de buitenruimte als volgt te dekken: €2.700.000,- uit het
investeringsbudget buitenruimte, €130.000,- uit het investeringsbudget keermuur,
€439.933,- uit het investeringsbudget kadeherstel en €1.549.528,- extra beschikbaar te
stellen;
5. De kapitaallasten van het extra investeringskrediet (€54.243,-) op te nemen in de
conceptbegroting 2021;
6. Een 30 kilometerzone (€648.000,-) in te richten op de Ringdijk en dit te dekken uit een
eventuele subsidie van de Regiodeal en anders volgt hiervoor een nieuw advies;
7. Een horecapaviljoen en vlaggenmast te faciliteren in het gebied wanneer hier een
particulier in wil investeren;
8.Het beheer- en onderhoudsbudget voor deze locatie te verhogen met €5.000,- per jaar
en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
Conform

9.

2020-16136

Marktgeld en Precario op terrassen in relatie tot Corona
Het college besluit:
1.1 Geen marktgeld te heffen voor het 2e kwartaal van 2020 voor de weekmarkt op
Walburg;
1.2. Geen marktgeld te heffen voor het 2e kwartaal van 2020 voor de marktkooplieden
die op grond van de noodverordening geen gebruik hebben kunnen maken van een
standplaats op de weekmarkt op Oudeland;
2. Geen precario te heffen op terrassen voor 2020;
3. De dekking voor lokale noodmaatregelen Covid 19 in een separaat voorstel (202016147) aan de raad voor te leggen.
Conform

10.

2020-16046

Uitvoeringsprogramma ondermijning
Het college besluit:
1. Bijgaand Uitvoeringsprogramma Ondermijning vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsprogramma Ondermijning ter informatie aan te bieden aan de
Gemeenteraad door middel van bijgaande brief.
Aangehouden

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni
2020, met een getal van 11 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

