BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
S. van Die
R.J. Lafleur
E.F.M.M. Bressers
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,
,
,
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burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
loco-gemeentesecretaris

Afwezig:

A.J.M. Martens

,

gemeentesecretaris

Actie/info
SECR

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 september 2018.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

3.

Agendacommissie

De agendacommissie wordt besproken.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

B&O

2.1

Vaststellingsovereenkomst lokaal voor kinderopvang
Willem de Zwijgerschool (2159490).

Besloten wordt:
1. een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met het
schoolbestuur van de VVOGG voor de realisatie van een
lokaal voor kinderopvang in het nieuw te bouwen
schoolgebouw op de voormalige locatie van het
jeugdspeelpark in Kruiswiel;
2. een beschikking (brief) vast te stellen voor het
schoolbestuur van de VVOGG op grond van de verordening
voor onderwijshuisvesting.

Best.Zkn.

2.2

Herziening leningportefeuille (2138833).

Besloten wordt:
1. de huidige NWB-lening met 3,8225% rente, vervroegd af
te lossen per 21-12-2018;
2. de huidige NWB-lening met 3,9250% rente, vervroegd af
te lossen per 21-12-2018
3. de boeterente, die uit deze aflossing volgt, te dekken
uit de reserve Renteschommelingen;
4. de reserve Renteschommelingen op te heffen;
5. een lineaire lening af te sluiten van 17,5 miljoen euro
met een looptijd van 20 jaar.

B&O/RZ/
DeVo/raad

2.3

Vaststellen handboek Circulariteit (2160735).

Besloten wordt de raad voor te stellen het handboek Circulariteit
vast te stellen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

Best.Zkn.

4.1

Koersdocument Omgevingswet (2166419).

Het Koersdocument voor de Omgevingswet wordt oriënterend
besproken.

B&O

4.2

Ontwerpbestemmingsplan Grotenoord 2 (2168086).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Grotenoord 2';
2. in te stemmen met het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes
weken.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Flach heeft kennisgemaakt met het bedrijf U-build.

2.

Wethouder Flach heeft een jeugddebat geleid van groep 7 van basisschool De Dukdalf.

3.

Wethouder Flach heeft de aandeelhoudersvergadering van ROMD-D bijgewoond en koppelt hier uit terug.

4.

Wethouder Van Die kijkt met tevredenheid terug op de Open Limonadesessie van vorige week. Het is belangrijk om de ideeën
die in deze sessie door de kinderen naar voren zijn gebracht te borgen. Dit wordt ambtelijk opgepakt.

5.

Wethouder Lafleur geeft aan dat vanaf 3 oktober het gemeentenieuws voortaan in De Brug gepubliceerd zal worden.

6.

Burgemeester Heijkoop is tevreden over de kennismakingsbijeenkomst tussen onze gemeenteraad en burgemeester Kolff van
Dordrecht. Deze bijeenkomst was constructief en nuttig.

7.

Burgemeester Heijkoop constateert een toename van de overlast bij Hoogambacht. Hij treedt hierover in overleg met
Wethouder Van Die over te nemen maatregelen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2018,

de secretaris,

de burgemeester,

