BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019.
Aanwezig:

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

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 april 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 16 april 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

4.

Voorbespreken commissievergaderingen.

De commissievergaderingen worden besproken.

5.

Memo preventieplan sociaal domein.

Het memo preventieplan sociaal domein wordt besproken.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Externe inzet 2019 voor onderwerpen uit het
Collegewerkprogramma (2281108).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

B&O

3.1

Haalbaarheidsonderzoek mogelijkheden voor
verzelfstandiging HI5Ambacht (2283020).

Het voorstel wordt aangehouden en wordt na de zomer weer
geagendeerd, als het preventieplan sociaal domein in het college
is besproken.

B&O

3.2

Digitale sociale kaart en digitaal vrijwilligersplatform
(2281652).

Besloten wordt:
1. een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor
de implementatiekosten van een digitale sociale kaart
en een digitaal vrijwilligersplatform (al dan niet
gecombineerd), af te wegen bij het jaarresultaat 2018;
2. de structurele kosten van de digitale sociale kaart en
het digitale vrijwilligersplatform (al dan niet
gecombineerd) van € 10.000,- vanaf 2020 te dekken
vanuit het bestaande budget 'vrijwilligersondersteuning'.

Best.Zkn.

Besloten wordt:
1. akkoord te gaan met de gevraagde externe inzet voor
acties uit het collegewerkprogramma;
2. de kosten van € 130.000,- ten laste te brengen van het
jaarrekeningresultaat 2018.

Best.Zkn.

3.3

Plan van aanpak Visie op voorzieningen (2281323).

Besloten wordt:
1. het plan van aanpak voor het opstellen van een Visie op
voorzieningen vast te stellen;
2. uit het jaarrekeningresultaat 2018 een bedrag van
€ 20.000 beschikbaar te stellen, ten behoeve van de
inzet van extern advies.

B&O

3.4

Evaluatie aandachtfunctionaris dementie (2282707).

Besloten wordt:
1. voor de aandachtfunctionaris dementie incidenteel een
aanvullende subsidie van € 20.000,- beschikbaar te
stellen voor de periode van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020,
ter uitvoering van de voorgestelde activiteiten in de
bijlage en dit te dekken uit het resultaat 2018;
2. in het 1e kwartaal 2020 de activiteiten van de
aandachtfunctionaris dementie te evalueren en op basis
van deze evaluatie te besluiten of de subsidie al of niet
structureel wordt gemaakt.

BOR

3.5

Vervanging kunstgrasveld 5 IFC (2283593).

Het voorstel wordt aangehouden.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Extra budget voor inkoop diensten voor beheerplannen
(2284906).

BOR

Besloten wordt de extra kosten van € 50.000,- voor het opstellen
van (uitvoerings-)plannen ten laste te brengen van het
jaarrekeningresultaat 2018.

Best.Zkn./
RZ/DeVo/
raad

4.2

Plan van Aanpak Omgevingsweg (2283350).

Besloten wordt:
1. het Plan van Aanpak Omgevingswet Hendrik-Ido-Ambacht
MT voor kennisgeving aan te nemen;
2. het Plan van Aanpak Omgevingswet Hendrik-Ido-Ambacht
Raad vast te stellen en ter vaststelling aan te bieden aan
de raad;
3. een bedrag van € 220.000,- ten laste te brengen van het
jaarrekeningresultaat 2018 en voor dit bedrag een reserve
te vormen.

B&O

4.3

Financiering klimaatadaptatietraject (2283052).

Besloten wordt een bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen
voor het voorgeschreven traject klimaatadaptatie en dit te dekken
uit het resultaat 2018.

BOR

4.4

Herinrichting Kerkstraat (2285951).

Het college neemt kennis van de QuickScan Kerkstraat,
Noordeinde, Veersedijk e.o. en besluit verkeerstellingen uit te
voeren na de aanpassingen met betrekking tot het Noordeinde, de
aanleg van de Teunis Stooplaan en het instellen van
éénrichtingsverkeer op de Veersedijk.
Wethouder Lafleur en de burgemeester zullen met de betrokkenen
van het burgerinitiatief praten over de nieuw ontstane situatie.
Op basis van de tellingen en het gevoerde gesprek zal een
definitief voorstel aan het college worden aangeboden met te
nemen maatregelen en met een nog nader te bepalen benodigd
budget.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG

1.

Wethouder Van Die deelt mede dat de werksessies met betrekking tot het preventieplan goed zijn verlopen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

