BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2019.
Aanwezig:

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

Actie/info
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,
,
,
,
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burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 maart 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 2 april 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

4.

Voorbespreken Drechtstedendinsdag.

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

5.

Memo kleine tekstuele aanpassing Detailhandelsvisie.

Het college besluit om in de paragraaf Beleidskader, pagina 31,
van de onlangs door het college vastgestelde detailhandelsvisie de
volgende tekst te schrappen: 'te weten: bouwmarkten, doe-hetzelf-, hout- en bouwmaterialenhandels, tuincentra,
woninginrichtingszaken (meubels, verlichting, bedden en vloer-,
wand- en raamdecoratie), keuken- en badkamerzaken en auto-,
boten- en caravanbedrijven.'

Best.Zkn.

Best.Zkn.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Mandaatbesluit 2019 en het bijbehorende Mandaatregister Besloten wordt in te stemmen met het vaststellen van het
(2264882).
Mandaatbesluit 2019 en het bijbehorende Mandaatregister en
toelichting.

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Zienswijze begroting GR Gevudo 2020 (2273200).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de begroting GR Gevudo 2020
inclusief jaarstukken 2018;
2. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze op de
begroting 2020 in te dienen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Lafleur heeft samen met zijn collega-wethouders uit de Drechtsteden de overeenkomst met Louterbloemen
ondertekend.

2.

Wethouder Lafleur heeft met de heer Dion van Steensel gesproken over afval in Hendrik-Ido-Ambacht. Met betrekking tot
plastic afval wordt niets afgekeurd. De ingezamelde hoeveelheid is niet zo groot.

3.

De burgemeester deelt mede dat het overschot van de Veiligheidsregio over 2018 terug gegeven zal worden aan de
deelnemende gemeenten met de opmerking dat er nog een financieel risico bestaat met betrekking tot de uitgetreden
gemeenten.

4.

Wethouder Flach heeft met de familie Keeffe het houten speel- en klimvliegtuig in De Volgerlande bezocht. De familie Keeffe
is familie van het bemanningslid van de geallieerde bommenwerper Consolidated B24H Liberator die op 8 maart 1944 is
neergestort in de buurt van de Vrouwgelenweg.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 april 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

