
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2019. 

 
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. 8 januari 2019. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 15 januari 2019. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Wethouder Flach koppelt terug uit de gesprekken die met de 
ontwikkelaars en HVC zijn gevoerd over een warmtenet. 
Binnenkort zal hierover oriënterend in de stuurgroep worden 
gesproken. 

 4. Agendacommissie. De agendacommissie wordt besproken. 

 5. Drechtstedendinsdag voorbespreken. De drechtstedencommissie wordt voorbesproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O 3.1 Omvorming lokale Wmo-Adviesraad naar 
beleidsadviesraad Jeugd/Wmo (2214711). 

Besloten wordt in te stemmen met de omvorming van de lokale 
Wmo-Adviesraad naar een beleidsadviesraad Jeugd/Wmo met 
ingang van 2019. 

Best.Zkn. 3.2 Reactie ingezonden brief Nederlandse Beroepsvereniging 
voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) (2223503). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met bijgevoegde reactie op de ingezonden 

brief van de NBPB; 
2. de reactie te verzenden en een afschrift hiervan te delen 

met de gemeenteraad. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

BOR/raad 4.1 4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau 
Openbare Verlichting (2223723). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het wijzigen van de 

gemeenschappelijk regeling Bureau Openbare Verlichting 
zoals voorgesteld in het bijgevoegde besluit; 

2. de gemeenteraad voor te stellen om toestemming te 
verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke 
regeling Bureau Openbare Verlichting. 

    



 

 

 

 

 

 

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Flach deelt mede dat er nog een raadsinformatiebrief in de maak is, in verband met de uittreding BNG 
gebiedsontwikkeling uit ROM-D. 

 2. Wethouder Flach heeft de opening van Via Salaria bijgewoond. 

 3. Wethouder Lafleur koppelt terug over de fietstocht die hij heeft gemaakt met de VVD-fractie. Enkele verkeerskundige 
verbeterpunten worden door hem opgepakt. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2019, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


