Overzicht
Datum
toezeggingen dd 14 Indiening
januari 2022
Nummering
T= Toezegging
M= Motie
S= Schriftelijke vraag
(30 dagen)

Deadline

Rood = Overschreden Groen =
Afgedaan

Vet = nieuw

19T29

10-sep-19

Wordt najaar
2021 na
ontvangen
definitieve
rapportage
Movisie

Meij de, R.

“Een plek voor iedereen”
De wethouder zegt toe om als we zijn gestart met de uitvoering van het plan “Een plek voor
iedereen” de gemeenteraad per brief te informeren over:
- de wijze waarop vrijwilligers worden geschoold bij de vervulling van een rol in de buurtcirkels en
waakvlamfunctie;
- de manier waarop we de opbrengsten van deze aanpak zullen monitoren (indicatoren en
doelstellingen);
- hoe we in praktijk invulling geven aan de waakvlamfunctie;

r is een concept nulmeting ontvangen van
Maatschappelijke
Movisie. Deze is op 30 augustus besproken
Ontwikkeling
met wethouder de Meij. De feedback op de
nulmeting wordt verwerkt door Movisie in een
definitieve rapportage. Als deze rapportage
binnen is ontvangt de gemeenteraad een
raadsinformatiebrief. Tijdens de
oriëntatieavond op 30 november (een plek
voor iedereen) wordt hierbij kort stilgestaan.

20T08 Carrousel

12-mei-20

mei 2022
jaarrekening
2021

Jansen T

Waardering en afschrijving
Wethouder Tycho Jansen
naar aanleiding van de nota waardering en afschrijving na gaat na of er voldoende gekeken is of er
nog vervuiling op de balans staat (=investeringen die geen waarde meer vertegenwoordigen).
Mocht dat zo zijn, dan zal dat indien nodig tot een aanvullend voorstel leiden

Door de drukke achterliggende periode is het
Staf
breder oppakken van het onderzoek vertraagd.
We verwachten dit jaar wel nog met de inzichten
te kunnen gaan komen. Eventuele
verwerking/besluitvorming vindt formeel gezien
plaats in de jaarrekening 2021.

20M50 Begrotingsraad

10-nov-20

21-dec-21

Dongen J. v.

M6 Revolvingfund energiebesparing
De raad roept het college op:
- Met een voorstel te komen gebaseerd op het verstrekken van een renteloze lening waarbij in een
bepaalde periode jaarlijks een deel afgelost moet worden.
Het te lenen bedrag dient gemaximeerd te worden en moet ten goede komen aan inwoners met
een eigen woning.
- De aflossingen vloeien terug in het fonds.
Hiermee te kunnen starten ingaande september 2021

Op 6 juli bent u op een oriëntatieavond over wonen RO
uitgebreid meegenomen in de ''Goed wonen lening''.
De Goed wonen lening is het antwoord op uw Motie
Revolving Fund Energiebesparing. Besluitvorming
hierover staat geagendeerd in de raad van
december 2021.

20M52Begrotingsraad

10-nov-20

1-7-2021 wordt
februari 2022

Jansen T

M8 Bedrijventerreinen
De raad roept het college op:
Voor de kadernota van 2022 met een inventarisatie te komen welke mogelijkheden er binnen
Zwijndrecht zijn voor nieuwe bedrijventerreinen

20T60 Carrousel

17-nov-20

1-7-2021 wordt
februari 2022

Huizinga J.

Marsdiep
Wethouder Jos
Huizinga gaat (onder andere in het kader van de Omgevingswet en Omgevingsvisie) aan de slag
met de actualisatie van de welstandsnota.

Op dit moment wordt gewerkt aan een
RO
bedrijventerreinenstrategie. Het onderzoek naar de
mogelijkheden/kansen voor een nieuw
bedrijventerrein in Zwijndrecht zijn integraal
onderdeel van deze nieuwe strategie. Deze
strategie agenderen we in overleg met uw griffie
voor het einde van het jaar.
Het onderwerp staat geagendeerd voor de orientatie RO
van 1 februari 2022

T carrousel

Portefeuilehouder

Omschrijving inhoud

Evt. toelichting

Afdeling/ team/
medewerker

Link naar betreffende vergadering, besluitenlijst of stuk

21T1

16-mrt-21

Einddatum
definieren

Dongen J.

Afvaldumping
Wethouder
Jacqueline van Dongen zegt toe op een vraag van het CDA en de VVD over afvaldumping hoe hier
samen met de partners vaart achter te zetten om een extra camera te regelen in de Hooge Nesse,
met de mogelijke extra kosten voor de elektriciteitsaansluiting komt zij bij de raad terug.

RO

21M2

16-mrt-21

1-6-2021 wordt
december 2021

Huizinga J.

Op dit moment is er overleg met de initiatiefnemer
Motie Afwijken bestemmingsplan locatie watertoren
over de planvorming. Daarin wordt de motie
De raad,
betrokken van u raad betrokken.
- Gehoord hebbende de discussie over de omgevingsvergunning voor afwijken van
bestemmingsplan locatie ‘watertoren’
- Gehoord hebbende de discussie over het wel of niet juist toepassen van de verklaring van geen
bedenkingen.
- Constateren de toezegging van de wethouder om de procedure van de verklaring van geen
bedenkingen aan te passen en opnieuw vast te stellen.
- Constateren dat de raad van Zwijndrecht bewust en wel overwogen de grenzen in
bestemmingsplan watertoren uitgebreid heeft vastgesteld.
Heeft de raad van Zwijndrecht de volgende overwegingen en bedenkingen.
• Afwijkingen van het bestemmingsplan willen wij tot een minimum beperken. De hoogte in
principe niet hoger te laten zijn dan 11 meter. Afwijkingen hiervan voor te leggen aan de Raad.
• Bestemming wonen alleen toestaan indien het plan passend is bij de context van de historische
watertoren.
• Bestemming wonen alleen toestaan indien duidelijk vaststaat dat de huidige bestemming niet te
realiseren is.
• Bestemming wonen alleen toestaan voor het bouwvlak zoals opgenomen in het huidige
bestemmingsplan.
• Gezien de bijzondere context en de historische aard van de watertoren roepen wij het college op
om elke wijziging van het bestemmingsplan en elke vergunning de gemeenteraad te consulteren.
Besluit het college op te dragen bij de eventuele vergunningverlening deze overwegingen en
bedenkingen als kader te gebruiken.
Het college ondersteunt de motie
Er wordt niet om stemming gevraagd: de motie is aangenomen door de raad.

RO

21T11 carrousel

23-mrt-21

ad 1: 1 juni 2021
ad 2: 1 juli 2022

Huizinga T

DEAL!
Wethouder Tycho Jansen zegt toe met betrekking Punt 6 van het raadsvoorstel
rekenkamerrapport DEAL! dit punt op te knippen in twee delen:
a. Via een raadsinformatiebrief de route met de raad te delen waarbij de raad in het kader van het
economisch beleid in positie wordt gebracht
b. Het contract met DEAL te verlengen en ondertussen op basis van de conclusies en
aanbevelingen uit het rapport het gesprek in regionaal verband aan te gaan.

deel b. van de toezegging is voldaan. Met DEAL! is RO
een meerjarencontract afgesloten, de financiering
daarvan is meerjarig geborgd via de door u
vastgestelde Kadernota 2022. Voor deel a. van de
toezegging ontvangt u op korte termijn een
raadsinformatiebrief, daarin gaan we breder in op de
sturing en organisatie van het ruimtelijk-economisch
instrumentarium.

21T14 carrousel

23-mrt-21

Ad 4: 1 april 2023 Meij R. de

Wet inburgering
Wethouder de
Meij zegt toe over het beleidskader Wet inburgering:
1. Details te verstrekken over de aantallen
2. De raad verdere informatie te doen toekomen over Thuis in Zwijndrecht
3. In overleg te gaan met wethouder van Dongen over de kwaliteit van de huisvesting
4. Het beleid over 2 jaar te evalueren

1: Beantwoord via mail aan de raad op 20 april 2021 MO
16:23 uur
Onderdelen 2 en 3 zijn afgehandeld door middel van
een raadsinformatiebrief met nummer 20210093241

21T16 carrousel

13-apr-21

Q4 2021

Meij R. de

Bestuurlijke reactie namens Zwijndrecht op hoofdlijnennotitie De contouren van vernieuwde
samenwerking in het Sociaal Domein Drechtsteden (2021- 0044997)
Wethouder De Meij zegt toe dat de P&C cyclus wordt verwerkt in het eindproduct (concept GR
teksten) inclusief de financiële vertaling en governance. Het totaalpakket wordt besproken vóór
het zomerreces en de definitieve GR teksten volgen in Q4 2021

21T20 Carrousel

11-mei-21

28-sep-21

Jansen, T.

Vaststelling bestemmingsplan "Heerjansdam bedrijventerrein Gors
Wethouder Jansen zegt toe om het momentum om vuurwerkopslag in het algemeen te heroverwegen
separaat te behandelen.

Op 29 juni heeft de gemeenteraad een besluit
genomen over de concepttekst GR Sociaal in de
Drechtsteden. Het raadsbesluit is gecommuniceerd
met het ONS-D. Vervolgstap is dat de definitieve
teksten in Q4 worden voorgelegd aan de
gemeenteraad
Er wordt een raadsinformatiebrief met een nadere
duiding opgesteld.

MO

RO

21M5 gemeenteraad

25-mei-21

1-jan-22

Meij R. de

Motie Kermis
Roept het
college op,
• Om maximale inspanning te leveren om dit jaar nog een kermis in Zwijndrecht mogelijk te
maken.

Beantwoord via brief aan de raad 2021-0172966
Kermis op stukkenlijst van 24 december 2021

Wethouder Ronald de Meij zegt toe de motie Kermis breed te trekken en de komende maanden zo
veel mogelijk te faciliteren om activiteiten weer mogelijk te maken, dit binnen de geldende regels.

21T29 Carrousel

8-jun-21

21T18 en 21T41

11 mei 2021 7-9-2021 (vervolg van Dongen, J.
Q4 2022)
en 22-62021

(Raadsinformatiebrief) HVC DVO
a.
Wethouder van Dongen biedt een oriëntatie avond aan, waarbij het DVO duidelijk op tafel ligt
wanneer alle relevante informatie binnen is. Van tevoren wordt het DVO duidelijk uitgeplozen, in
samenwerking met HVC en de rekenkamer.
b. De hoofdlijnen worden voor de behandeling van het grondstoffenbeleidsplan in de carrousel van
september gedeeld met de raad.

21T50

13-jul-21

1-nov-21

Het spoor bijster
Wethouder Jos Huizinga zegt toe dat gelet op motie ¨het spoor bijster¨ van de ZPP een gesprek
wordt aangegaan met Van Leeuwen buizen. De ZPP trekt gelet op deze toezegging de ingediende
motie in.

21M7 Kadernota

13-jul-21

9-11-2021 Wordt Jansen, T.
1 februari 2022

Motie Blokstra
De raad spreekt uit: in de begroting 2022 structureel extra middelen ten behoeve van communicatie op te
willen nemen, die de gemeente in staat stelt aanvullend op de bestaande inzet te komen tot een meer
interactieve communicatie met inwoners en ondernemers
en verzoekt het college hiertoe nadere voorstellen te formuleren

Het doel is om in de begroting 2022 een reservering
op te nemen voor de
benodigde middelen op basis van een globaal Plan
van aanpak. Na besluitvorming vangt de
uitvoeringsfase aan. Planning besluitvorming is
aangepast door de begroting. In januari ontvangt
de raad nadere informatie
over het vervolg en kunnen nieuwe planningen
voor besluitvorming worden ingevuld.

21M8 Kadernota

13-jul-21

doorlopend

Motie Middelen vanuit het rijk t.b.v. onze woningen i.v.m. de bodemsamenstelling
De raad roept het college op,
- een lobby te starten om de bodemdaling en de gevolgen van de bodemsamenstelling in de Zwijndrechtse
Waard door het Rijk te laten erkennen en daarvoor aanvullende middelen via de uitkering uit het
gemeentefonds beschikbaar te stellen

Wij zijn blijvend op zoek naar
financieringsmogelijkheden via partners, waaronder
het Rijk. Op deze wijze blijven we invulling geven
aan deze motie.

21M11 Kadernota

13-jul-21

9-11-2021 Wordt Jansen T.
1 februari 2022

Zie 21M7

21M12 Kadernota

13-jul-21

9-11-2021 Wordt
1 februari 2022

Participatiewijzer
De raad roept het college op:
· Voor de begroting met een plan van aanpak te komen waarin uitwerking wordt gegeven aan
bewonersparticipatie.
· Waarin duidelijk wordt dat
o De participatiewijzer zoveel als mogelijk worden toe gepast.
o
De potentiële
Gezonde
leefstijlparticipanten vooraf goed te informeren over het participatietraject (wijze van participeren, wat
ze met
kunnenop:
bereiken en verwachten, etc.);
De
raadparticipatie
roept het college
Het participatietraject
onderdeelpreventieve
te laten zijnaanpak)
van de raadsvoorstellen.
•o Een
concrete ambitie (inclusief
te formuleren m.b.t. een gezonde leefstijl voor
volwassenen;
Dit aankomende begrotingsbehandeling voor te leggen aan de gemeenteraad

Zomer 2023

Jansen, T.

Huizinga, J.

Dongen, J. van,

Staf

Evaluatie Generatiepact
Wethouder
Jansen zegt toe over twee jaar een tussentijdse evaluatie van de regeling generatiepact 2021 2025 m.b.t. de instroom van jongeren en de belasting van het personeel aan te bieden aan de
raad.

In overleg met de griffie zal vooruitlopend op
RO
besluitvorming over de toekomstige DVO HVC
(DVO loopt tot 2025, evaluatie in 2022) een
aanvullende orientatieavond worden georganiseerd.
Orientatieavond Ingepland op 01 november 2022
(Toezegging 21T18 en 21T41 zijn
samengevoegd)
RO

De ambities met betrekking tot een gezonde leefstijl
in Zwijndrecht zijn vastgelegd in het lokale
gezondheidsbeleid "Een gezonde basis voor
iedereen". In aanvulling daarop formuleert het
college
een concrete ambitie ten aanzien van een gezonde
leefstijl voor volwassenen en daarbij passende
interventies. Wij informeren de gemeenteraad
hierover per raadsinformatiebrief in het vierde
kwartaal
van 2021.

Duurzaam doneren
Behandeld via raadsinformatiebrief 2021-0170267
• Om de mogelijkheden en haalbaarheid om aan te sluiten bij deze pilot van de ‘doneerring’ te onderzoeken
Pilot Doneerring op stukkenlijst van 24 december
en pilotstad voor de doneerring te worden.
2021
• Om na te gaan of de ‘doneerring’ in samenwerking met bijvoorbeeld het Loket of Zwijndrecht Werkt gemaakt
kan worden
• De conclusie en aanbeveling/mogelijkheid tot invoering voor eind 2021 te delen met de raad.

21M14 kadernota

13-jul-21

21-dec-21

21M15 Kadernota

13-jul-21

9-11-2021 Wordt Jansen, T.
1 februari 2022

Webiste Zwijndrecht
De raad verzoekt het college:
• Vanuit bewonersperspectief de site Zwijndrecht.nl zo in te richten dat men met zoekwoorden de (hulp)bron
kan vinden.
• Meer aandacht aan zorg te geven op de frontpagina van de website.
• Alle subsites zoals beleef zwijndrecht, duurzaamheid etc vindbaar te maken op Zwijndrecht.nl.

21T53

31-aug-21

30-nov-21

Huizinga, J.

Vastelling 1e herziening Walburg locatie Beneluxlaan 5
Wethouder Huizinga zegt toe terug te komen op de zelfwoonplicht op een vraag van de PvdA (eventueel
met een verordening suggestie VVD) en ook het voorrangsbeleid te bekijken hierbij (verzoek CDA)

21T56, 21T62 en 21M17

31-8-2021
en 28
september
2021

1-jul-22

Dongen, J. van,

Bestuursopdracht startonderzoek naar ontwikkellocaties voor Tiny Houses
Wethouder van Dongen zegt toe dat er een oriëntatieavond volgt waarin gedeeld wordt waar we
staan en hoe we verder gaan. Dit wanneer een projectleider een aantal maanden bezig is in de rol.

21T61

14-sep-21

doorlopend

Huizinga, J.

Groeiagenda opgavebladen
Wethouder Huizinga neemt in de richting van het college mee dat er stevig wordt ingezet met
betrekking tot de eerlijke verdeling van de sociale woningbouw in de Drechtsteden.

21T64

12-okt-21

1-10-2022 en
1 -10- 2023

Dongen, J. van,

21T65

12-okt-21

18-jan-22

Jansen, T.

21T67 en 21T68

12-okt-21

doorlopend

Meij, R. de,

Grondstoffenbeleid
Wethouder Jacqueline van Dongen zegt toe het nieuwe Grondstoffenbeleid te evalueren in
september 2022 en nogmaals in 2023 (tijdens een oriëntatieavond)
Wijkplatforms
Wethouder Jansen zegt toe te kijken naar een locaties voor activiteiten betreft wijkplatform
Walburg; en daarbij specifiek naar het Baken.
Terugverdieneffect sociaal domein
Wethouder Ronald de Meij zegt toe dat er wordt gestuurd op data in kader van de taakstelling en
dat er contact wordt onderhouden tussen portefeuillehouder en de raad over de voortgang.

21T69

12-okt-21

18-jan-22

Jansen, T.

21T70

26-okt-21

25-jan-22

van der Loo, H. van der,

21T72

26-okt-21

25-jan-22

Huizinga

21T73

26-okt-21

25-jan-22

Huizinga

21T74

26-okt-21

doorlopend

Huizinga

Dongen, J. van,

Wijkplatform
Wethouder Jansen zegt toe om naar aanleiding van het vaststellen van het voorstel "Rol
wijkplatforms 2021" met de verschillende wijkplatforms in gesprek te gaan. Dit gesprek gaat over
de vastgestelde rollen die het specifieke wijkplatform wil oppakken en welke ondersteuning zij
hierin van de gemeente wensen.
Kluisjescontrole
Burgemeester Hein van der Loo zegt toe op een vraag van ABZ inzake kluisjescontrole dat hij laat
uitzoeken of er andere manieren zijn om onaangekondigd een controle te doen wanneer er
verdenkingen zijn van aanwezigeheid van materialen die niet gewenst zijn op een school.

REA/BOR

Zie 21M7

RO

Orientatieavond inzake Tiny Houses staat gepland
op1 februari 2022. Tijdens deze orientatieavond
zullen ook de toezeggingen 21T62
(vervolgrapportage) en 21M17 (consulteren
eigenaren ontwikkellocaties)

RO

RO

Ingepland op orientatieavond 27 september 2022 RO

REA/BOR

MO

REA/BOR

Beantwoord via mail aan de raad verzonden op 15
december 2021 om 13:22 uur

RO
2e Herziening HOA Develpark
Wethouder Huizinga zegt toe het verloop van de evenementen op het evenemententerrein met de
buurtbewoners te evalueren
RO
GVVP
Wethouder Huizinga zegt toe onderzoek te doen naar het stimuleren van het fietsen i.s.m.
fietsersbond (doorstroming)
RO
GREX Indische Buurt
Wethouder Huizinga zegt toe een tweejaarlijkse bijeenkomst te organiseren

Staf

S 21F11

8-nov-21

18-jan-21

Meij, R. de,

Schriftelijke vraag CU-SGP en CDA Veiligheid Develpark
1. Heeft u kennisgenomen van de zienswijze van de Korf- handbalvereniging op de ‘Vaststelling
bestemmingsplan "2.e herziening HOA-Develpark"?
2. Herkent u de signalen* waarom jongeren geadviseerd worden in de avonduren niet door het
park te rijden als het donker is?
3. Komen er vergelijkbare signalen binnen van andere verenigingen en of bijv. de politie?
4. Bent u het met ons eens dat het onacceptabel is dat jongeren in Zwijndrecht niet op veilige
wijze de route richting hun sportvereniging kunnen afleggen?
5. Kunt u aangeven welke acties er recent zijn geweest of op korte termijn worden gepland?
6. En indien nodig... Wilt u in kaart brengen wat nodig is (materieel en financieel) om de veiligheid
van onze fietsende jongeren in het Develpark te waarborgen en dit aan de raad terugkoppelen?

S 21F12

9-nov-21

18-jan-22

Meij, R. de,

21M18 (21M3 in
begrotingsraad)

9-nov-21

25-feb-22

Jansen, T.

Schriftelijke vraag VVD nieuwe wet inburgering
Wordt de uitvoering ‘ nieuwe wet inburgering getoetst, en zo ja, wat gebeurt er als nieuwe
inwoners niet mee kunnen komen?
Precarioheffing vervalt
Verzoekt het college:
• In contact te treden met zowel Stedin als Oasen om van hen te vernemen met hoeveel hun
respectievelijke rekening zal dalen voor onze inwoners.
• Na het verkrijgen van deze getallen zowel de inwoners als de raad hierover te informeren.

21M19 (21M4 in
begrotingsraad)

9-nov-21

25-feb-22

Meij, R. de,

Giften bijstand
Verzoekt het college:
• Met concrete stappen te komen om in de beleidsregels met betrekking tot de Participatiewet
(algemene en bijzondere bijstand) zo spoedig mogelijk een vrijstelling van giften tot € 2.400,- per
jaar vast te leggen.
• De gemeenteraad te informeren over de wijzigingen zodra hierover een besluit is genomen.

21M20 (21M5 in
begrotingsraad)

9-nov-21

28-jun-22

Jansen, T.

Focus op effectmeting
Roept het college op:
• De doelstellingen van 2022 overeen te laten komen met de ambities van de gemeente
Zwijndrecht en deze duidelijk te formuleren;
• De effectmetingen en doelstellingen overeenkomstig te corrigeren en deze op te nemen in de 1e
Burap.

21T75

9-nov-21

1 februari 2022

Jansen, T.

21T76

9-nov-21

1-mrt-22

Jansen, T.

21T77

9-nov-21

1-mrt-22

Jansen, T.

21T78

9-nov-21

1-mrt-22

Huizinga. J.

Dienstverleningsconcept
Wethouder Tycho Jansen zegt toe de raad te informeren over het huis van de samenleving, het
nieuwe dienstverleningsconcept vanuit de één loket gedachte, communicatie/participatie en hier
ook de MKB-ers en ZPP-ers bij te betrekken
Menstruatiearmoede
Wethouder Tycho Jansen zegt toe naar aanleiding van de motie menstruatiearmoede aan de hand
van de evaluatie in samenspraak met de kledingbank en de voedselbank met voorstellen te
komen. Het betrekken van de scholen kan al eerder plaats vinden.
100-banenplan OVZ
Wethouder Tycho Jansen zegt toe met betrekking tot de armoede en werkgelegenheid de
effecten zichtbaar te maken en het voorstel van de OVZ voortvarend op te pakken. Het gaat hier
om het 100 -banen plan van de OVZ.
A16 en Robellijn
Wethouder Jos Huizinga zegt toe terug te komen bij de raad en het gesprek aan te gaan over de
A16 en de Robellijn

Staf

RO

21T79

9-nov-21

1-jan-22

Meij, R. de,

21T80

9-nov-21

1-mrt-22

Meij, R. de,

21T81

9-nov-21

1-mrt-22

van Dongen, J.

S 21F13

25-nov-21

21-dec-21

Meij, R. de,

S 21F14

30-nov-21

4-jan-22

Huzinga, J.

Project Veerplein
Op 19 november 2021 hebben afgevaardigde raadsleden een gesprek gevoerd met delegatie

S 21F15

2-dec-21

6-jan-22

Huizinga, J.

Bunkerschip Euryzakade
Beantwoord via brief aan de raad 2021-0172400 op REA/BOR
Onlangs hebben wij een debat gehad bij de ondernemersvereniging over de aankomende verkiezingen.
stukkenlijst van 24 december 2021
Hierbij hebben oa de beide vertegenwoordigers van de binnenvaart vragen gesteld over het bunkerschip aan
de Euryzakade voor het Cresent. Na deze bijeenkomst is ABZ ook in gesprek gegaan met de verenigingen
van eigenaren van de appartementengebouwen gelegen aan deze kade.

Lily's lunchbox
Wethouder Ronald De Meij zeg toe in gesprek gaan met de ondernemer van de Lilly's lunchbox
wat er voor Zwijndrecht kan worden gedaan en koppelt dit terug aan de raad.
JOP's
Wethouder Ronald De Meij zegt toe terug te komen over het gebruik/functie van de JOPs en biedt
aan dit tijdens een oriëntatieavond te bespreken met de raad.
Woningbouw
Wethouder Jacqueline van Dongen zegt toe terug te komen de te realiseren plannen voor
woningbouw en de verdeling betaalbare/dure woningen en biedt aan dit tijdens een
oriëntatieavond te bespreken met de raad.
Ventilatienorm scholen
1) Kan het college de raad een overzicht verstrekken in de huidige stand van zaken op onze basis –
en middelbare scholen?
2) Kan het college ons informeren hoeveel scholen hier subsidie voor hebben aangevraagd/ of nog
een aanvraag voor loopt?
3) Ziet het college mogelijkheden om de scholen actief te ondersteunen?

RO

Klik voor een volledig overzicht van de vragen op de REA /BOR
link onder het kopje omschrijving inhoud

Na deze inbreng bij het debat en het gesprek met de verenigingen hebben wij de volgende vragen die wij
graag binnen de daarvoor geldende termijn beantwoord zouden willen krijgen.

21T83

14-dec-21

Nader te bepalen Jansen, T.

Dorpsplatform Heerjansdam
wethouder Jansen zegt toe in overleg te gaan met dorpsraad inzake wat de borging van de
dorpsraad zou moeten zijn

REA

21M21

14-dec-21

15-feb-22

Dongen, J. van,

Motie D66 en ZPP Het ophalen van grofafval
De raad verzoekt het college
• Vóór 15 februari 2022 met een voorstel te komen om het eenmaal jaarlijks kosteloos ophalen
van grof huishoudelijk afval in alle wijken, voor alle inwoners, mogelijk te maken vanaf 2022.

RO

21M22

14-dec-21

Doorlopend

Dongen, J. van,

Motie CDA Geleidelijk naar maatwerk voor iedere Zwijndrechtenaar (Grondstoffenbeleid)
De raad verzoekt het college;

RO

• Zodra nieuwe ondergrondse containers geplaatst worden of ondergrondse containers vervangen
moeten worden deze te vervangen door containers met twee kleppen voor restafval

21M23

14-dec-21

14-dec-23

Huizinga, J.

Motie CDA Blauwe Brug
De raad roept het college op:
• Binnen twee jaar een evaluatie laten plaatsvinden waaruit blijkt wat de gevolgen zijn op alle
verkeersbewegingen in Zwijndrecht ten gevolge van de openstelling van de Blauwe Brug in twee
richtingen alsmede welke gevolgen dat heeft gehad voor de verkeersveiligheid voor onze
inwoners;
• Zo nodig de openstelling in beide richtingen te herzien;
• Bedrijven die profijt hebben van de openstelling erop te wijzen dat het besluit over twee jaar
geëvalueerd wordt.

21M24

14-dec-21

zomer 2022

Huizinga, J.

Motie Heerjanstraat CDA 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.

21T84

21-dec-21

19-jan-22

Dongen, J. van,

Goed Wonen Lening
Wethouder van Dongen zegt toe om de vragen die gesteld zijn vanuit CDA over andere het plafond
van de VVE's te beantwoorden. Deze antwoorden zullen voortkomen uit een gesprek met SVn.

22F01

11-jan-22

8-feb-22

Huizinga, J.

Waterbus Veerplein - Hooikade
1. Was u als college op de hoogte van deze wijziging van de dienstregeling?
2. Op basis waarvan is deze voor de inwoners van Zwijndrecht verslechterde dienstregeling tot
stand gekomen?
3. Waarom is deze zo ten opzichte van Zwijndrecht zo verslechterd? Dat je nu A aan de andere
kant van de stad wordt afgezet en B een veel langere reistijd krijgt dan voorheen. Eens qua
loopafstand naar het centrum vanaf beide afmeerplaatsen is de afstand tot de markt gelijk
echter je zal maar in de voorstraat willen zijn of de grote kerk willen bezoeken.
4. In hoeverre is dit in overleg met u en eventuele andere colleges bijvoorbeeld van Dordrecht
besproken?
5. Wat kunnen wij, kunt u doen aan deze ongewenste wijziging zodat toch minimaal 1 of het
liefst 2 keer per uur de oversteek Veerplein  Hooikade in de wintermaanden hersteld kan
worden?

RO

22F02

11-jan-22

8-feb-22

Huizinga, J.

Waterbus Veerplein - Hooikade
• Wist het college dat door deze aanbesteding de goede en snelle veerverbinding tussen
Zwijndrecht Veerplein en Dordrecht Hooikade v.v. buiten het hoogseizoen zou komen te
vervallen?
• Vindt u dit passen in het duurzaamheidsbeleid vannZwijndrecht ?
• Kunt u inzage geven in de betreffende verslagen van de besprekingen tussen gemeente en
provincie over deze concessie?
• Kan de Gemeenteraad inzage krijgen in de verslagen van de besprekingen tussen provincie en
Blue Amigo over de details van de concessie? (Met de achterliggende vervoergegevens naar
leeftijd en bestemming vanuit Zwijndrecht naar Dordrecht v.v.)
• Kunt u en wilt u de dienstregeling weer herstellen? Zo niet, welke stappen voorziet het college
om deze ontwikkeling terug te draaien?

22F03

11-jan-22

8-feb-22

Huizinga, J.

Waterbus Veerplein - Hooikade
- Wat de reden is geweest om in de wintermaanden de route Zwijndrecht - Dordrecht Hooikade
te schrappen?;
- Hoeveel passagiers maken gebruik van de route Zwijdrecht - Dordrecht Hooikade (zowel in de
zomer als in de winter)?;
- Is er onderzoek gedaan onder de gebruikers van de Waterbus m.b.t. de nieuwe dienstregeling?;
- Welke (financiele) consequenties zijn er wanneer er toch in de wintermaanden van Zwijndrecht
naar Dordrecht Hooikade wordt gevaren?;
- Hoe ziet de zomerdienstregeling Zwijndrecht- Dordrecht Hooikade eruit?;
- Hoe kijkt het college van b&w aan tegen de nieuwe dienstregeling?;
- Welke rol/positie heeft de gemeente Zwijndrecht precies in het aanbestedingsproces (gehad)?;
- Heeft de gemeente de mogelijkheid om het contract en daarbij de dienstverlening aan te
passen (zodat in de wintermaanden gevaren wordt op Zwijndrecht - Dordrecht Hooikade)?

22F04

11-jan-22

8-feb-22

Huizinga, J.

Aanbesteding Waterbus
- Welke rol had het college van Zwijndrecht in de aanbesteding voor nieuwe vervoerder
waterbus?
- Kan het college de stop Zwijndrecht –Hooikade laten heropenen in de wintermaanden?
- Waarom is de raad niet geïnformeerd over deze aanbestedingsprocedure?

22F05

11-jan-22

8-feb-22

Jansen, T.

Beheerplan buitensportaccommodaties
Op 21 december 2021 is het beheerplan buitensportaccommodatie behandeld.
Hierbij hebben wij de vraag gesteld om een overzicht van het dekkingspercentage per tak van
sport. Dekkingspercentage wil zeggen, dat er per tak van sport onderhoudskosten zijn er
tegenover staat de huurprijs per accommodatie. Dit geeft aan het dekkingspercentage.
Dekkingspercentage zal voor ieder sport gelijk moeten zijn is ons standpunt, daar willen wij deze
cijfers per tak van sport weten. Graag een beantwoording binnen het termijn.

