Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 21 SEPTEMBER 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. 21 september 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 21 september 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 14 september 2021
Conform

3

2021-0104740

Jaarverslag Welstandscommissie (2020) - Dorp, Stad & Land - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Op grond van artikel 12b, derde lid van de Woningwet, het jaarverslag van de
Welstandscommissie Dorp, Stad en Land over het jaar 2020 aan de raad aan te bieden;
2. Op grond van artikel 12c van de Woningwet, de raad te informeren over op welke
wijze is omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie;
3. Op grond van artikel 12c van de Woningwet, de raad te informeren over In welke
gevallen om welstandsredenen is overgegaan tot oplegging van een last onder
bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.
Conform

4

2021-0127994

Vergoeding geluidwerende maatregelen Koninginneweg Zwijndrecht - Adviesnota
Het college besluit:
1. Bij te dragen aan het oplossen van het probleem dat is ontstaan bij de 17 woningen
aan de Koninginneweg 66-96B om deze te laten voldoen aan de wettelijke
voorschriften.
2. Hiervoor een deel van de kosten te vergoeden aan Woonkracht10 voor een bedrag
van € 33.000,- exclusief btw, onder de voorwaarden dat de maatregelen goed en
volledig worden uitgevoerd.
3. Deze kosten te dekken uit het budget van haalbaarheidsonderzoeken.
Conform

5

2021-0103805

Regionale commissie bezwaarschriften - Adviesnota
Het college besluit:
1. Niet deel te nemen aan de Regionale bezwaarschriftencommissie Drechtsteden.

6

2021-0068771

Structurele uitbreiding strategische en financiële capaciteit en
terugverdieneffect sociaal domein - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Voor de uitvoering van het primaat lokaal in te stemmen met het ter beschikking
stellen van een structureel budget van € 304.000 voor 2023 en verder.
2. Het structurele budget 2023 en verder te verwerken in de begroting 2022 en de
meerjarenbegroting 2023-2025.
3. Het beoogde terugverdieneffect van € 101.000 in 2023, € 202.000 in 2024 en €
304.000 in 2025 en verder, taakstellend te verwerken in de begroting 2022 en de
meerjarenbegroting 2023-2025.
Conform
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2021-0046478

Openbare besluitenlijst d.d. 21 september 2021

Onderwerp/Besluit

Raadsinformatiebrief Veerplein e.o. - 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 het
gevoerde overleg met de klankbordgroep Veerplein e.o.
Conform

8

2021-0107585

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2021 - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zwijndrecht 2021 en de
bijbehorende nota van toelichting vast te stellen en daarmee de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zwijndrecht 2011 in te trekken.
Het college besluit:
2. De nadere regels van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen
Zwijndrecht 2021 vast te stellen.
Conform met tekstmandaat aan portefeuillehouder

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021,
met een getal van 8 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
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