
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 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. 11 december 2018. Conform vastgesteld. 

 2. Project De Volgerlanden. Geen nieuw informatie. 

 3. Voorbespreken commissievergaderingen De commissie WOS wordt besproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

Best.Zkn./
Aba/Fin/ 

raad 

1.1 Camerahandhaving Sophiapark en Sophiapromenade 
(2209568). 

Besloten wordt: 
1. een pilot camerahandhaving Sophiapark en 

Sophiapromenade te starten; 
2. de gemeenteraad voor te stellen hiertoe een budget 

beschikbaar te stellen van € 48.400,-. 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

B&O 2.1 Nieuwbouw openbare Basisschool De Dukdalf, Jan 
Wissenslaan 9 (2207146). 

Besloten wordt: 
1. het bouwplan en de begroting voor de nieuwbouw van de 

openbare basisschool "De Dukdalf" goed te keuren; 
2. het resterende bouwkrediet in 3 termijnen beschikbaar te 

stellen; 
3. het schoolbestuur SOPHIA over het besluit te informeren. 

B&O 2.2 Afwijzing aanvraag vervangende nieuwbouw Kind centrum 
De Meander, Witte de Withstraat 46 (2207185). 

Besloten wordt: 
1. de aanvraag voor vervangende nieuwbouw van Kind 

centrum De Meander aan de Witte de Withstraat 46 niet 
te honoreren; 

2. het schoolbestuur PIT in kennis te stellen van dit besluit. 

Best.Zkn./
WOS/raad 

2.3 Zienswijze 2e bestuursrapportage 2018 Drechtwerk 
(2207510). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2018 en de 

begrotingswijziging 2018 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtwerk; 

2. de gemeenteraad voor te stellen hierover geen zienswijze 
in te dienen. 



 

 

 

 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O/WOS/

raad 

3.1 Intrekken mandaatbesluit en Subsidieverordening 
Aangepast sport Drechtsteden (2208243). 

Besloten wordt: 
1. het mandaatbesluit van 3-12-2012 aan de Sportraad ter 

uitvoering van de Subsidieverordening aangepast sporten 
Drechtsteden 2013 in te trekken; 

2. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het 
intrekken van de Subsidieverordening aangepast sporten 
Drechtsteden 2013; 

3. de Subsidieregeling aangepast sporten Hendrik-Ido-
Ambacht 2019 vast te stellen en bekend te maken en ter 
kennis te brengen aan de gemeenteraad. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

Best.Zkn./ 

RZ/DeVo/ 

raad 

4.1 Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek 
'Grondstoffenbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht' (2210635). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de rapportage van het rekenkamer-

onderzoek 'Grondstoffenbeleid in Hendrik-Ido-Ambacht'; 
2. akkoord te gaan met de voorgestelde bestuurlijke reactie; 
3. de bestuurlijke reactie met de rekenkamercommissie te 

delen. 



 

 

 

 

 

 

Best.Zkn. 4.2 Wijziging rechtspositieregelingen personeel (2201807). Besloten wordt per 1 januari 2019: 
1. de 'Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuze Budget 

Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2019' vast te stellen 
onder intrekking van de Regeling bestedingsdoelen 
Individueel Keuze Budget Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 
met ingangsdatum 1 januari 2017; 

2. de 'Regeling vervoer Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid' te 
wijzigen; 

3. de verwachte extra kosten van € 22.000,- mee te nemen 
in de kadernota 2020. 

B&O 4.3 Intentieovereenkomst warmtelevering (2207593). 
Besloten wordt: 

1. de intentieovereenkomst warmtelevering aan te gaan met 
HVC, Rhiant, Woonkracht 10, Trivire en Blije Borgh; 

2. ter uitvoering van het besluit de burgemeester te 
verzoeken wethouder Lafleur een volmacht te geven de 
intentieovereenkomst namens de gemeente te 
ondertekenen; 

3. de intentieovereenkomst formeel en feestelijk te 
ondertekenen in januari 2019; 

4. de raad voor de officiële ondertekening te informeren. 

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Flach heeft de afscheidsreceptie in de gemeente Giessenlanden bezocht. 

 2. De termijn om in te kunnen schrijven voor de aanbesteding van de Willem de Zwijgerschool wordt met drie weken verlengd. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 januari 2019, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 


