BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2019.
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. 19 februari 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 5 maart 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach blikt vooruit naar de komende stuurgroep
vergadering. In deze vergadering staat de knoppennotitie op de
agenda.

4.

Agendacommissie

De agendacommissie wordt besproken.

5.

Voorbespreken Drechtstedendinsdag.

De drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

1.
Best/Zkn/A 1.1
baFin/raad

B&O

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Toekomst Regionale Samenwerking Drechtsteden
(2252695).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Ontwerpbestemmingsplan Langeweg 101 (2244183).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van het rapport
"Voorbereidingscommissie toekomst regionale
samenwerking Drechtstedengemeenten" als uitgangspunt
voor de uitvoeringswijze van de Groeiagenda
Drechtsteden;
2. in te stemmen met het bijgevoegde conceptraadsvoorstel;
3. het rapport en bijgevoegde concept-raadsvoorstel aan te
bieden aan de raad.

Besloten wordt:
1. geen voorontwerpbestemmingsplan voor de Langeweg 101
in procedure te brengen;
2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
"Langeweg 101";
3. het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes
weken ter inzage te leggen en gelijktijdig het vooroverleg
ex. Artikel 3.1.1 Bro te voeren.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van Die licht de inrichting van een groenstrook toe in De Volgerlanden-Oost. In deze groenstrook komt er ruimte
voor een bootcampveld en een trapveld. De raad zal over deze ontwikkeling via een raadsinformatiebrief geïnformeerd
worden.

2.

Wethouder Flach heeft een bedrijfsbezoek gebracht aan Fysiotherapie Ambacht.

3.

Wethouder Flach meldt dat de concept-detailhandelsvisie is besproken met het expertteam.

4.

Wethouder Lafleur heeft gesproken met mevrouw Stolk van Veersedijk Beheer B.V.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

