Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 19 JANUARI 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/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 19 januari 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 19 januari 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 12 januari 2021
Conform

3

2020-0151224

Omgevingsvergunning: lijst met categorieën van gevallen waarvoor
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist – Adviesnota
De raad voor te stellen om:
1. Het besluit van 2017-12871 (voorheen 2013-11395),
voorzover 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.
Aangehouden

4

2021-0000840

Hybride vergaderen - Brief aan de raad
Het college besluit:
Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde
raadsinformatiebrief over het 'hybride vergaderen'.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

5

2020-0173818

Inzet klimaatgelden voor uitvoering energietransitie 2021
– Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. Voor 2021 € 108.094,- uit de middelen voor klimaatakkoord
decembercirculaire 2019 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
het Energieakkoord.
2. Daartoe de Begroting 2021 te wijzigen door het budget voor de
uitvoering van het Energieakkoord incidenteel te verhogen met €
108.094,- en te dekken door een onttrekking aan de reserve
Taakmutaties Algemene Uitkering.
Niet conform, gewijzigde besluit is:
1. Voor 2021 € 108.094,- uit de middelen voor het klimaatakkoord
uit de decembercirculaire 2019 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het Energieakkoord;
2. Daartoe de Begroting 2021 te wijzigen door het budget voor
de uitvoering van het Energieakkoord incidenteel te verhogen
met € 108.094 en te dekken door een onttrekking aan de
reserve Taakmutaties Algemene Uitkering.
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2021-0005457

Openbare besluitenlijst d.d. 19 januari 2021

Organisatie Tweede Kamerverkiezingen - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad per brief te informeren over de voorbereidingen op de
Tweede Kamer verkiezingen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021,
met een getal van 6 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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