
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2018. 

 
Aanwezig:     J. Heijkoop  , burgemeester 
  A.J. Flach  , wethouder               
  S. van Die  , wethouder 
                    R.J. Lafleur  , wethouder 
  A.J.M. Martens  , gemeentesecretaris 

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 oktober 2018. Conform vastgesteld. 

 2. Project De Volgerlanden. Wethouder Flach en wethouder Lafleur koppelen terug uit het 
gesprek met HVC over het warmtenet. Deze week praten ze met 
de ontwikkelaars over het warmtenet, om partijen dichter bij 
elkaar te brengen. 

 3. Voorbespreken commissievergaderingen Wethouder Van Die koppelt terug uit de commissie WOS, waar o.a. 
de presentatie met betrekking tot de evaluatie van het JSP aan de 
orde is geweest. De commissieleden vonden de manier van 
evalueren prettig. Tevens is de memo over de JOP behandeld. Bij 
de jongeren zal eerst worden opgehaald wat hun behoefte is. 
(actie B&O) 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O/WOS 3.1 Beantwoording vraag artikel 47 Reglement van Orde over 
muziekmiddagen in Cascade (fractie EVA) (2174825). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met de concept-beantwoording van de 

schriftelijke vragen van de fractie EVA over 
muziekmiddagen in Cascade; 

2. de antwoorden via de griffie te verzenden naar de raad. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

B&O/RZ/ 
DeVo/raad 

4.1 Rapportage projecten Structuurvisie 2e halfjaar 2018 
(2170573). 

Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel om kennis te 
nemen van de rapportage projecten Structuurvisie 2e halfjaar 
2018. 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Van Die is zaterdag jl. op pad geweest met de seniorenbus, die hun 500.000e bezoeker hebben verwelkomd. Ze 
vervoeren ca. 120 mensen per dag en werken met 115 vrijwilligers. 

 2. De burgemeester en wethouder Flach hebben de themadag van de Veiligheidsregio bijgewoond. 

 3. Wethouder Flach is druk bezig geweest om de regiodeal onder de aandacht van gedeputeerden en kamerleden te brengen. 

 4. De burgemeester deelt mee dat het bezoekerscentrum in de Sophiapolder in maart 2019 zal worden geopend. 



 

 

 

 

 

 

   

 5. Het college besluit om € 1.250,= bij te dragen voor de intocht van Sinterklaas dit jaar. Voor volgend jaar kan zonodig weer een 
verzoek worden gedaan. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 oktober 2018, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


