Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 9 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
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1

Vaststellen van de agenda d.d. 9 maart 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 2 maart 2021
Conform

3

2021-0022023

Uitsluitend recht Drechtwerk uitvoering schoffelwerkzaamheden
– Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. de verordening uitsluitend recht Drechtwerk Zwijndrecht 2021-2025
vast te stellen.
Het college besluit:
2. het exploitatiebudget voor het uitvoeren van de
schoffelwerkzaamheden structureel te verhogen met € 75.000,- vanaf het
jaar 2021.
3. het exploitatiebudget legesinkomsten voor vergunningen op kabels en
leidingen structureel te verhogen met € 75.000,- vanaf het jaar 2021.
4. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Besluit 1 Conform
Besluit 2 Conform
Besluit 3 Niet conform. Nieuw besluit 3:
De kosten hiervan op te vangen binnen programma 4
Besluit 4 Niet conform. Besluit 4 vervalt
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2021-0007861

Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet Schildersbuurt (fase 3)
– Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. Aanvullend uitvoeringskrediet ad € 245.000,- beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van de herinrichting Schildersbuurt (fase 3) en hiertoe
de begroting aan te passen.
2. In te stemmen met het nemen van extra klimaatadaptieve maatregelen
in Schildersbuurt fase 3 voor een bedrag van € 318.000,-, waarvan €
225.500,- wordt gefinancierd door Woonkracht10 en € 92.500,- uit het
aanvullend uitvoeringskrediet.
Conform
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2021-0027189

Projectvoorstel GFT/e voorzieningen hoogbouwcomplexen - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. uitvoering te geven aan het projectplan voor Groente, Fruit, Tuinafval
en etensresten (GFT/e) containers bij de hoogbouwvoorzieningen
2. over dit plan uitvoerig te communiceren met de bewoners
3. de gemeenteraad te informeren over bovenstaande beslispunten
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder
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2021-0022916

Openbare besluitenlijst d.d. 9 maart 2021

Een plek voor iedereen en wijziging verordening BW&O
– Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. Het wijzigingsbesluit verordening beschermd wonen en opvang
gemeente Zwijndrecht vast te stellen;
2. het vervolg beleidsplan Een plek voor iedereen vast te stellen;
3. € 28.500,- beschikbaar te stellen voor uitvoering van het vervolgplan
Een plek voor iedereen in 2021 en deze lasten te dekken uit de extra
terug te ontvangen middelen beschermd wonen vanuit de
centrumgemeente Dordrecht en de begroting 2021 aldus aan te
passen;
4. De structurele financiële consequenties te verwerken in de kadernota
en conceptbegroting 2022;
Het college besluit:
5.Onder voorbehoud van vaststelling van een plek voor iedereen door de
gemeenteraad, in te stemmen met het bijbehorend uitvoeringsplan.
Conform
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2021-0026591

Update actualiteit rangeerterrein Kijfhoek (nummer 28) - 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
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2021-0023579

Vaststelling bestemmingsplan Nieuwbouw zwembad Parklaan
– Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de notitie vooroverlegreacties en de notitie
ambtshalve wijzigingen welke onderdeel uitmaken van het
bestemmingsplan 'Nieuwbouw zwembad Parklaan';
2. de digitale versie van het bestemmingsplan 'Nieuwbouw zwembad
Parklaan' met het identificatienummer NL.IMRO.0642.BP17zwembad3001 en de digitale ondergrond met bestandsnaam
o_NL.IMRO.0642.BP17zwembad-3001 vast te stellen;
3. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan 'Nieuwbouw
zwembad Parklaan', zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel,
vast te stellen;
4. geen exploitatieplan vast te stellen.

Conform
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2021-0031488

Aanvullende maatregelen voor huurders van gemeentelijke
accommodaties – Raadsvoorstel
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. De huur voor de gemeentelijke accommodaties voor de maanden
oktober, november en december 2020 vanwege de gevolgen van de
maatregelen tegen het corona-virus voor (sport-) verenigingen,
organisaties en overige huurders voor de helft kwijt te schelden.
2. De verwachte kosten van het besluit 1 zijnde € 135.000 als volgt te
dekken:
- Door de nog te ontvangen compensatie vanuit de regeling
tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
(TVS);
- Voor dat deel waar de compensatie niet in voorziet de kosten
ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
Het college besluit:
3.De periode van het verlenen van huuruitstel, vanwege het coronavirus,
voor verenigingen, organisaties en overige gebruikers die accommodaties
huren van de gemeente te verlengen voor de maanden april, mei en juni 2021.
Conform
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2021-0023217

Moties communicatie T33 a en b - Brief aan de raad
Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de brief met de beantwoording van de moties
T33 a en b;
Het college besluit:
2. De raadsinformatiebrief door te geleiden naar de raad.
Besluit 1 Niet Conform, aangepast besluit 1:
Kennis te nemen van de brief met de beantwoording van de moties T33 a
en b over burgerparticipatie en de wijze van communiceren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart
2021, met een getal van 10 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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