Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 6 APRIL 2021

Aanwezig:

de heer Hein van der Loo – burgemeester
mevrouw Jacqueline van Dongen – wethouder
NB: mevrouw Jacqueline van Dongen afwezig vanaf agendapunt A 06
de heer Tycho Jansen – wethouder
NB: de heer Tycho Jansen heeft zich onthouden van deelname bij de bespreking van agendapunt A 10
de heer Jos Huizinga – wethouder
de heer Ronald de Meij - wethouder
mevrouw Ella Croonenberg-Borst - secretaris
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Openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2021

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 6 april 2021

2

Openbare Besluitenlijst d.d. 30 maart 2021
Conform

3

2021-0044891

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. Ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen aan de
wethouders Van Dongen, Jansen en Huizinga tot uiterlijk 31 mei 2022
of zoveel eerder als het nieuwe college na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 aantreedt.
Conform

4

2021-0039055

Reactie op brief provincie Zuid-Holland over toezichtsregime 2021 Adviesnota
Het college besluit:
1. De brief van college van Burgemeester en Wethouders gemeente
Zwijndrecht 'reactie op brief Gedeputeerde Staten toezichtsregime
2021'aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te
versturenmet een afschrift aan de gemeenteraad.
Aangehouden

5

2021-0042766

Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Walburg, locatie
Beneluxlaan 5 - Raadsinformatiebrief
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan '1e herziening
bestemmingsplan Walburg, locatie Beneluxlaan 5' en het
ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor terinzagelegging en aan te
bieden aan de vooroverlegpartners;
2. in te stemmen met het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere
waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege
wegverkeerslawaai (Beneluxlaan);
3. indien gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen
worden ingediend op het ontwerpbesluit hogere waarde, het
ontwerpbesluit hogere waarden te beschouwen als een definitief besluit
hogere waarden;
4. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op de brief aan de raad.
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6

2021-0047129

Openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2021

Brief aan de raad Munnikensteeg 65 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. In te stemmen met de brief aan de raad inzake Munnikensteeg 65
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op de brief.

7

2021-0046478

Reactie op alternatief plan Heerlijkheid 't Hoff - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde antwoordbrief.
2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over
de reactie op het ingediende schetsplan.
Conform

8

2021-0044277

Uitbreiding aanwijzing toezichthouder Kinderopvang - (2021-0044277) –
Adviesnota
Het college besluit:
1.De aanwijzing van de directeur publieke gezondheid (DPG) als
toezichthouder in het kader van de Wet Kinderopvang uit te breiden met
het toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va
'Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19'van de Wet publieke
gezondheid gestelde regels in de kinderopvang.
2.De DPG toe te staan om één of meerdere medewerkers te machtigen
om onder verantwoordelijkheid van de DPG op te treden als
toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet
publieke gezondheid, voor zover dit het toezicht op de naleving betreft
van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels
kinderopvang.
Conform

9

2021-0043376

Beantwoording Raadsvragen cyberveiligheid - Brief aan de raad
De raad voor te stellen om:
1. De Gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief te informeren
over de beantwoording van de vraag omtrent cyberveiligheid voor 8 en
9 jarigen.
Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

10

Datum/
nummer

2021-0046521

Onderwerp/Besluit

Schriftelijke vragen PvdA inzake Horizon - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. via bijgevoegde brief de vragen van de raad inzake Horizon
tebeantwoorden.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 april
2021, met een getal van 10 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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