Besluitenlijst gemeenteraad
21 december 2021
Locatie: Digitaal Via MS Teams

Voorzitter van de raad: Hein van der Loo (voorzitter)
Griffier: Irene Odinot
Besluitenlijst: Jessie Verburg

Aanwezig:
Leden van de raad: Ron Bijl, Martijn Bosman, Gerjan Bossenbroek, Jacob van der Duijn
Schouten, Andries van Gemerden, Reinier van Hartingsveldt, Freek Hartmeijer, Arnold de Jong,
Nihat Kahveci, Karim de Kool, Robert Kreukniet, Laura Kroes, Evelien van der Linden, Fred Loos,
Johan Limberger, Wilco Lubberink, Yvonne Luijcx , Evert Jan van de Mheen, Chris Moorman,
Sabine Schipper, Mirjam Slobbe-Voogt, Gerard Slotema, Frank Trijsburg, Liesbeth van UtrechtSchuurman en Marcel van Wingerden
Afwezig:

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3.
a. Benoeming raadscommissieleden Antoon Tuijl (ZPP), Dana Gooijer
(D66), Lia Prins (GroenLinks), Tristan Vlok (CDA), Patrick Stam (GroenLinks)
a. Benoeming lid raadscommissie voor de fractie ZPP
De raad besluit op grond van artikel 9 van het Reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht de heer
Antoon Johannes Tuijl te benoemen als raadscommissielid vanaf 21 december 2021.
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad
b. Benoeming lid raadscommissie voor de fractie D66
De raad besluit op grond van artikel 9 van het Reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht Dana
(Daniëla Maaike) Gooijer te benoemen als raadscommissielid vanaf 21 december 2021.
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad
c. Benoeming lid raadscommissie voor de fractie GroenLinks
De raad besluit op grond van artikel 9 van het Reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht Lia (Nelia
Maria) Prins te benoemen als raadscommissielid vanaf 21 december 2021.
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad

Datum

21 december 2021
Pagina

2 van 5

d. Benoeming lid raadscommissie voor de fractie CDA
De raad besluit op grond van artikel 9 van het Reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht Tristan Julien
Vlok te benoemen als raadscommissielid vanaf 21 december 2021
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad
e. Benoeming lid raadscommissie voor de fractie GroenLinks
De raad besluit op grond van artikel 9 van het Reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht Patrick
Willem Stam te benoemen als raadscommissielid vanaf 21 december 2021.
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad

____________________________________________________________
4.
vragenhalfuurtje voor raadsleden
Wethouder Jansen geeft aan te doen wat het college kan op een vraag van de fractie CDA en
ABZ om in deze corona periode voor Ondernemers en verenigingen.
Onder andere door veel te bellen en contact te blijven houden en de al geldende maatregelen
die het college heeft genomen (zie daarvoor ook de brief aan de raad 2021-0177219 Covid-19
maatregelen - (verlenging) gedogen terrassententen in 2022).
Ook de verenigingen krijgen de nodige aandacht.
________________________________________________________________________

5.

Terugkoppeling van het college

Wethouder De Meij deelt mee dat het om meer gezinnen gaat die gedupeerd zijn door de
toeslagenaffaire , dan in eerste nstantie gedeeld was met de raad. Er wordt contact gezocht met
deze gezinnen voor een aanvullend hulpaanbod.
Burgemeester Van der Loo geeft in het kader van de mededelingen een beschouwing over de
coronapandemie.

_____________________________________________________________
6. Vaststelling besluitenlijsten
De besluitenlijst van 14 december 2021 is ongewijzigd vastgesteld.

________________________________________________________________________

7.

Ter besluitvorming

Hamerstukken
a. Masterplan DiZtrikt Noord - (2021-0148025) / Diztrikt Noord - (2021-0139006)
De raad besluit op grond van artikel 147 Gemw, lid 2:
1. het masterplan DiZtrkt Noord vast te stellen.
Stemverklaring
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad
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En
De raad besluit op grond van art. 147, lid 2 Gemw:
1. voor de haalbaarheidsfase van de aanpak in de Planetenbuurt een eenmalig budget van
EUR 50.000 beschikbaar te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Stemverklaring ABZ en GroenLInks
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad

b.

Beëindigingsovereenkomst De Volgerlanden - (2021-0131621)

De raad besluit op grond van artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet:
1. de beëindigingsovereenkomst De Volgerlanden tussen Zwijndrecht en Hendrik-IdoAmbacht vast te stellen en te ondertekenen.
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad

c.

Tweede Bestuursrapportage (2021-0148625)

De raad besluit op grond van artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet:
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021
2. Budgetten beschikbaar te stellen voor de volgende nadelige mutaties:
A. financiële effecten corona (per saldo) € 292.000 ( diverse programma's);
B. toevoegen aan budgetten beschikbaar gesteld via circulaires € 1.469.000 (diverse
programma's);
C. hogere lasten gebiedsontwikkeling € 50.000 (programma 1);
D. hogere lasten Hooge Nesse € 40.000 (programma 1);
E. hogere bijdrage aan SDD € 4.558.000 (programma 2);
F. bouwrijp maken industrieterrein € 225.000 (programma 2);
G. bijdrage aan DEAL! € 40.000 (programma 2);
H. mutaties erfpachtgronden industrieterrein € 107.000 (programma 2);
I. hogere lasten leerlingenvervoer structureel € 160.000 (programma 2);
J. project Waakvlamvoorziening € 217.000 (programma 3);
K. verkoop tractie (machines) € 20.000 (programma 4);
L. hogere lasten herstelwerkzaamheden € 100.000 (programma 4);
M. hogere lasten baggerwerkzaamheden € 228.000 (programma 4);
N. personeelslasten voormalige bestuurders € 132.000 (programma 5);
O. invulling taakstelling onderuitputting € 524.000 (onderdeel Financiën);
P. naheffingsaanslag BCF € 48.000 (onderdeel Financiën):
Q. hogere overheadkosten € 59.000 (onderdeel Overhead);
R. uitbreiding formatie structureel vanaf 2022 € 120.000 (onderdeel Overhead).
3. Akkoord te gaan met de verrekeningen met de reserves als volgt (per saldo):
stortingen in de reserves € 2,977 miljoen en onttrekkingen aan de reserves € 0,526
miljoen.
4. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 10.
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5. De verrekeningen met de reserves COVID 19 en taakmutaties vinden plaats op basis
vanrealisaties.
6. A. De investeringsbudgetten 2021 (per saldo) te verlagen met € 10.913.000;
B. de mutaties in het investeringsplan in de meerjarenbegroting 2022-2024 te
verwerken, inhoudende:
- investeringsbudgetten 2022 te verhogen met € 9.554.000;
- investeringsbudgetten 2023 te verhogen met € 638.000;
- investeringsbudgetten 2024 te verhogen met € 296.000
7. De (meerjaren-)begroting 2021-2025 dienovereenkomstig te wijzigen.
Stemverklaring ABZ
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad
_____________________________________________________________________________

8. Ter besluitvorming
Debat
a.

Grondexploitatie Indische Buurt - (2021-0138747)
De raad besluit op grond van artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet:
1. De grondexploitatie Indische Buurt en de grondexploitatiebegroting zoals opgenomen
in de vertrouwelijke bijlage 1 vast te stellen;
2. Een verliesvoorziening te treffen voor het verwachte negatieve planresultaat van € 1.56 miljoen (netto contante waarde per 1 januari 2022) ten laste van de reserve
Uitvoeringsprogramma 2019-2022;
3. Een bedrag van € 0,66 miljoen te reserveren in de reserve Uitvoeringsprogramma
2019-2022 als weerstandsvermogen voor deze grex;
4. Voor de aanleg van riolering in de hoofdinfrastructuur, een bedrag van € 0,15 miljoen
te ramen als aanvulling op het reeds geraamde krediet in de Kadernota 2022;
5. Voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur in de Indische Buurt een bedrag van € 0,41
miljoen te ramen als aanvulling op het reeds geraamde krediet in de Kadernota 2022;
6. De kapitaallasten van de riolering in de hoofdinfrastructuur (besluit 5) en de
hoofdinfrastructuur (besluit 6) in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 te
verwerken;
Er wordt niet om stemming gevraagd: het voorstel is aangenomen door de raad

9.

Motie vreemd: Heer Janstraat

Ingediend door CDA en ABZ
Roept het college op:
•
•
•

Onderzoek te doen naar de mogelijkheid de ontwikkelaar een prikkel mee te geven om de
starterswoningen zo betaalbaar mogelijk te maken zodat de maximale prijs van de
starterswoningen lager uitkomt dan € 250.000;
Bij verdere ontwikkelingen in dit project zoveel mogelijk op starters gericht te bouwen,
binnen de exploitatiemogelijkheden;
Dit alles in de aanbestedingsleidraad op te nemen, waarbij dit geen negatieve consequenties
mag hebben voor de exploitatie.
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Advies college: Positief

Voor: 26 Stemmen voor
Tegen: 0 stemmen tegen
De Motie is unaniem aangenomen

10. Ter kennisname
a.

Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen

Aanscherpingen toezeggingen van Evert Jan van de Mheen:
Toezegging 21T1: Graag datum definieren
Toezegging 21T20: Omschrijving te vaag, graag wat meer duiding bij de omschrijving
Toezegging 21T50: Nog niet afgehandeld
Toezegging 21T53: Nog niet afgehandeld
Aanmoediging van mevrouw Verspaandonk om 21F13 af te handelen voor de heropening van de
scholen.
b. Stukkenlijsten 10 december 2021 en 17 december 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Sluiting
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Zwijndrecht gehouden
op 25 januari 2022

De griffier,

De voorzitter,

I.M. Odinot

W.H.J.M. van der Loo

