Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 16 NOVEMBER 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
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nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 16 november 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 16 november 2021
Conform

2

Openbare besluitenlijst d.d. 09 november 2021
Conform

3

2021-0150138

Anterieure overeenkomst Dorpsstraat 143 Heerjansdam Adviesnota
Het college besluit:
1. Een anterieure overeenkomst te sluiten voor de bouw van een woning
op de locatie tussen Dorpsstraat 143 en 147 te Heerjansdam.
2. Geen exploitatieplan voor dit bouwplan vast te stellen op grond van
artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening
Conform

4

2021-0154795

Wegonttrekking Industrieweg, Heerjansdam - Adviesnota
Het college besluit:
1. Een deel van de openbare weg aan de Industrieweg te Heerjansdam,
zoals met een groene kruisarcering aangegeven in de bij de nota
behorende tekening "BL-verkoopovk 0 (bijlage 1 (Perceel))" van 16 mei
2021 te onttrekken aan de openbaarheid op grond van artikel 7 juncto 9
lid 1 van de Wegenwet.
2. besluit 1 in werking te laten treden op een nader door het college van
B&W te bepalen datum.
Conform

5

2021-0145823

Ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte Stationskwartier
Zwijndrecht, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'verbrede reikwijdte
Stationskwartier Zwijndrecht' en het ontwerpbestemmingsplan vrij te
geven voor terinzagelegging en aan te bieden aan de
vooroverlegpartners
2. in te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Zwijndrecht
Stationskwartier' en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan vrij te geven voor
terinzagelegging
3. in te stemmen met het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere
waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege
wegverkeerslawaai (A16 en diverse lokale wegen), spoorweglawaai
(spoortraject Rotterdam - Dordrecht) en bedrijfslawaai (industrieterrein
Dordt West/Groote Lindt)
4. indien gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen
worden ingediend op het ontwerpbesluit hogere waarden, het
ontwerpbesluit hogere waarden te beschouwen als een definitief besluit
hogere waarden
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5. in te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en
op basis daarvan af te zien van het opstellen van een milieueffectrapport
6. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen
exploitatieplan vast te stellen
7. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden
Conform

6

2021-0155351

verlengen termijn voor inroepen ontbindende voorwaarde in
leveringsakten LOC - Adviesnota
Het college besluit:
1. de termijn voor het inroepen van de ontbindende voorwaarde in de
leveringsakten voor twee bouwdelen van het LOC-gebouw, in
afstemming met de Stichting Beheer LOC-gebouw Zwijndrechtse Waard,
te verlengen.
Conform

7

2021-0151623

Stadspas Zwijndrecht - Adviesnota
1. Opdracht te geven voor het realiseren van een stadspas voor
Zwijndrecht
Conform

8

2021-0155183

Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht IBT 2022 Adviesnota
1. de voorgestelde bestuursovereenkomst Generiek interbestuurlijk
toezicht 2022 af te sluiten met de Provincie Zuid-Holland
Conform

9

2021-0158914

Benoeming leden Hoofd- en centraal stembureau periode 2021 2025 - Adviesnota
Het college besluit:
1. De volgende personen te benoemen tot lid van het hoofd- en
centraalstembureau voor de periode van 1 december 2021 tot 1
december 2025:
Leden: Patty Zanoli (plv voorzitter), Peter Kuijmans (plv voorzitter tevens
lid), Jacqueline den Ouden en Wilfred Schultink. Plaatsvervangende
leden: Kevin Noels, Pieter van Loon, Astrid Noordzij, Arjan de Jong en
Jitske Hegeman.
2. In te stemmen met het aanwijzen van de Raadzaal als ruimte voor de
openbare zittingen van het hoofd- en centraalstembureau;
3. de volgende data te reserveren voor de zittingen van het hoofd- en
centraal stembureau, dinsdag 1 februari 16.00 niet openbare zitting,
vrijdag 4 februari 16.00 uur openbare zitting, maandag 21 maart 10.00
uur openbare zitting.
Conform
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Update actualiteiten rangeerterrein Kijfhoek (nummer 31) - Brief aan
de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over de laatste actualiteiten rondom rangeerterrein Kijfhoek.
Conform

11

2021-0159406

Incidentele CTB middelen - Adviesnota
1. de 'Regeling ondersteuningsgelden voor controle
coronatoegangsbewijs' vast te stellen en hiermee het overgebleven
budget van €85.000,- uit de incidentele CTB middelen, aan te wenden
voor de uitvoering van deze regeling.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
23 november 2021, met een getal van 11 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
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