Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 28 APRIL 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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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/

Openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 28 april 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 20 april 2021
Conform

3

2021-0031987

Vaststelling bestemmingsplan "Heerjansdam bedrijventerrein Gors"
- Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de weerlegging van de ingebrachte zienswijzen en
de ambtshalve wijzigingen zoals weergegeven in de nota zienswijzen en
de nota ambtshalve wijzigingen
2. Het bestemmingsplan "Heerjansdam bedrijventerrein Gors" gewijzigd
vast te stellen, conform de nota zienswijzen en nota ambtshalve
wijzigingen.
Conform

4

2021-0052477

Anterieure overeenkomst Hofje Prinses Margrietstraat 10 te
Zwijndrecht – Adviesnota
Het college besluit:
1. een anterieure overeenkomst te sluiten voor de woningbouwlocatie
Hofje Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht;
2. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen
exploitatieplan voor dit bouwplan vast te stellen.
Conform

5

2021-0052548

Ontwerpbestemmingsplan Molenweg 33 te Heerjansdam Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Molenweg 33 te
Heerjansdam' en het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor
terinzagelegging;
2. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform

6

2021-0054599

Kredietvrijgave Veerplein – Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de verdere uitwerking van het deelproject
buitenruimte Veerplein e.o., onderdeel Nieuwstraat en
Maasplein/de Werf, en hiervoor €2.200.000 uit het totale krediet
(€11.115.328) vrij tegeven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan
het raadsbesluit van 29september 2020.
Conform
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2021-0055604

Openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2021

Stedin Lange Termijn Financiering (LTF) – Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. Niet in te stemmen met het besluit tot uitgifte van cumulatief preferente
aandelen voor maximaal € 200 mln, geagendeerd op de
aandeelhoudersvergadering (AvA) van Stedin van 25 juni 2021.
2. In te stemmen met de Statutenwijziging en de wijziging van het
aandeelhoudersconvenant geagendeerd op de AvA van Stedin van 25
juni 2021.
3. Niet over te gaan tot verkrijging van cumulatief preferente aandelen
Stedin.
Conform

8

2021-0056461

'Rol wijkplatforms 2021' – Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. Voor de wijkplatforms in 2021 tot en met 2022 drie mogelijke rollen
toe te kennen en te ondersteunen, namelijk: initiatievenmotor,
wijkwens en oren en ogen van de wijk. De wijkplatforms elk jaar zelf
de keuze te geven welke zij uit willen voeren;
2. Vanaf 2021 afstand te nemen van de rol van wijkplatforms als
belangenvertegenwoordiger namens de wijk;
3. Het leefbaarheidsbudget voor de wijk te koppelen aan de uitvoering
van de in deze nota beschreven rollen;
4. In te stemmen met het na de kadernota uitvoeren van een verkenning met
partners over de samenwerking in de wijk.
Conform

9

2021-0043018

Herziene subsidieverlening Hattrick 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1.
een subsidie van € 69.201,67 voor 2021 toe te kennen aan Stichting
Hattrick voor de uitvoering van het programma Vivera Sport;
2.
een subsidie van € 208.480,91 voor 2021 toe te kennen aan Stichting
Hattrick voor de uitvoering van het Toppie programma;
3.
een subsidie van € 21.746,86 voor 2021 toe te kennen aan Stichting
Hattrick voor de uitvoering van het programma 13+;
4.
een subsidie van € 17.546,36 voor 2021 toe te kennen aan Stichting
Hattrick voor de uitvoering van het programma Uniek Sporten/Steenen
Kamer.
Conform

3/6

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

10

Datum/

Openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

2021-0047563

Ontwerpbesluit tot overname van Hoge Devel BV en transformatie
van deze BV in Sportbedrijf Zwijndrecht BV ten behoeve van in
eerste aanleg de exploitatie en het beheer van het zwembad. –
Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de rapportage 'Sportbedrijf Zwijndrecht de
vormgeving'
2. In te stemmen met Sportbedrijf Zwijndrecht BV als beheervorm
voorhet nieuwe zwembad.
3. Op grond van het voorgaande besluit en het bepaalde in artikel 160,
tweede lid, Gemeentewet, geen wensen en bedenkingen te geven
ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college tot overname
van de Hoge Devel BV en transformatie van deze BV in Sportbedrijf
Zwijndrecht BV.
Het college besluit:
4. De rapportage 'Sportbedrijf Zwijndrecht de vormgeving' vast te stellen.
Conform

11

2021-0053502

Beantwoording raadsvragen uitvoering bijstandswet - Brief aan de
raad
Het college besluit:
1. de raadsvragen over de uitvoering van de bijstandswet
tebeantwoorden door middel van de bijgevoegde brief.
Conform

12

2021-0051066

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’
Adviesnota
Het college besluit:
1. Instemmen met het bereikte onderhandelaarsakkoord "CAO aan de slag";
2. Ella Croonenberg-Borst machtigen om namens het gemeentebestuur
positief te reageren op het voorliggende onderhandelingsakkoord.
Conform
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2021-0054671

Aanwijzingsbesluit marktmeester - Adviesnota
Het college besluit:
1. De heer R. Kroon, werkzaam bij de afdeling Realisatie, team Uitvoering,
aan te wijzen als marktmeester als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel
g, van de Marktverordening Zwijndrecht;
2. Het besluit van 5 maart 2019 (notanr. 2019-15370), waarbij deheer J.A.
Kreukniet is aangewezen als marktmeester, in te trekken per 1 september
2021;
3. Te bepalen dat dit besluit de dag na bekendmaking ervan in werking
treedt.
Conform

14

2021-0056385

Brief ondersteuning ondernemers - Adviesnota
Het college besluit:
1. de brief aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot
maatwerk in de toepassing van landelijke steunmaatregelen te
ondertekenen en te versturen.
Conform

15

2021-0037642

Evaluatie generatiepact 2018-2021 – Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. Akkoord te gaan met het voortzetten van het generatiepact (20212025), daarvoor de beschikbare middelen (budget+reserve
generatiepact) in te zetten en de begroting dienovereenkomstig te
wijzigen.
Het college besluit:
2. In principe (gelet op de conclusies en aanbevelingen uit bijgevoegde
evaluatie over het generatiepact) akkoord te gaan met het voort zetten
van het generatiepact (onder dezelfde voorwaarden) voor een periode
van vier jaar;;
3. Over dit besluit instemming te vragen aan het Lokaal Overleg en de
gemeentesecretaris en wethouder P&O te machtigen het gesprek met
het Lokaal Overleg aan te gaan;
4. De uitvoering van dit principebesluit op te schorten totdat het besluit
definitief is;
5. Indien de instemming van het Lokaal Overleg positief is het tweede
beslispunt definitief te verklaren.
Conform
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2021-0056589

Openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2021

Onderwerp/Besluit

Rioolvervanging Slagveld en omgeving – Adviesnota
Het college besluit:
1. De opdracht voor de uitvoering van de rioolvervanging Slagveld en
omgeving aan de aannemer te verstrekken;
2. De verwachte overschrijding op het bestaande investeringsbudget van €
90.000 met bijgevoegde brief aan de raad te melden;
3. De verwachte overschrijding ad € 90.000 op te nemen in het hoofdstuk
investeringen van de 1e bestuursrapportage.
Conform

17

2020-0151224

Vaststelling herziene lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen
verklaring van geen bedenkingen is vereist - Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. het besluit van 2015-12871, voor zover betreffende de vastgestelde lijst
met categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen
bedenkingen niet is vereist, in te trekken;
2. op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) de
bijgevoegde aangepaste lijst met categorieën van gevallen waarvoor een
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, vast te stellen.
Conform

18

2021-0057102

Beantwoording motie capaciteit handhaving - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de motie capaciteit handhaving te beantwoorden door de
raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over recente ontwikkelingen met betrekking tot handhaving.
Conform

19

2021-0058987

Stand van zaken omtrent aanleg kunstgrasvelden
voetbal - Brief aande raad
Het college besluit:
1. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren overde stand van zaken rondom de aanleg van
een aantal kunstgrasvelden.
Conform
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 mei
2021, met een getal van 19 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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