BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2019.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
S. van Die
R.J. Lafleur
A.J.M. Martens
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Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 maart 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

3.

Voorbespreken commissievergaderingen

De commissievergaderingen worden voorbesproken.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Veiligheidsrapportage 2018 (2260945).

Besloten wordt:
1. de 'Veiligheidsrapportage 2018' vast te stellen;
2. deze ter bespreking aan te bieden aan de Commissie
Aba/Fin.

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

B&O

2.1

Tijdelijke invulling leegstand in de gemeentelijke
accommodatie aan de P.C. Hooftsingel 7 (2259665).

Besloten wordt de accommodatie aan de P.C. Hooftsingel 7
beschikbaar te stellen aan organisaties die sociaalmaatschappelijke activiteiten ontplooien en op tijdelijke basis
vervangende huisvesting zoeken, omdat de eigen accommodatie in
Hendrik-Ido-Ambacht tijdelijk niet (volledig) beschikbaar is.

B&O/RZ/
DeVo/raad

2.2

Detailhandelsvisie Hendrik-Ido-Ambacht 2023 (2261981).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de Detailhandelsvisie Hendrik-IdoAmbacht 2023;
2. kennis te nemen van de aanbevelingen in het
uitvoeringskader van de Detailhandelsvisie als basis voor
uitvoering van de visie;
3. in te stemmen met het bijbehorende raadsvoorstel en
deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

B&O/RZ/
DeVo/raad

2.3

Vaststellen actieplan lokale economie (2258077).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het Actieplan Lokale Economie 20192022;
2. in te stemmen met het voorstel om af te wegen bij de
Kadernota 2020: €10.000,- structureel vanaf 2019 voor
uitvoering van het Actieplan;
3. incidenteel €60.000,- beschikbaar te stellen voor de
oprichting van een ondernemersfonds en de
gemeenteraad voor te stellen om dit te financieren
middels een bestemming van het resultaat van de
jaarrekening 2018;

4. in te stemmen met het bijbehorende raadsvoorstel en
deze ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
B&O/WOS/ 2.4
raad

Voortgang realisatie onderwijshuisvesting (2263652).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

Besloten wordt de raad een voorstel aan te bieden over de
voortgang van de realisatie van de onderwijshuisvesting en voor te
stellen:
1. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€ 1.781.640,- (incl. btw) voor de nieuwbouw van de
Willem de Zwijgerschool op de voormalige locatie van het
jeugdspeelpark;
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 168.000,- (incl.
btw) om de nieuwbouw van de Willem de Zwijgerschool te
laten voldoen aan de eisen voor 'bijna energieneutrale
gebouwen' (BENG);
3. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€ 581.000,- (incl. btw) voor de nieuwbouw van SOL Villa
Ambacht aan het adres Jan Wissenslaan 9.
4. de dekking van de kapitaallasten mee te nemen in de
kadernota.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Flach heeft SOL Villa Ambacht bezocht en is rondgeleid in de nieuwe school.

2.

In mei wil het college graag ter plaatse op de hoogte worden gebracht over de bouw van het zwembad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

