BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
S. van Die
R.J. Lafleur
E.F.M.M. Bressers

,
,
,
,
,

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
loco-gemeentesecretaris

Afwezig:

A.J.M. Martens

,

gemeentesecretaris

Actie/info
SECR

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 april 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach meldt dat de woonbeurs De Volgerlanden een
groot succes is geweest. De beurs was erg druk bezocht.

3.

Agendacommissie.

De agendacommissie wordt besproken.

4.

Voorbespreken Drechtstedendinsdag.

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

B&O

B&O

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Financiering MKB Katalysatorfonds (2290123).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

3.1

Lokale impuls Hendrik-Ido-Ambacht 'Van de Jeugdhulp
versterken naar de jeugd versterken' (2282962).

Besloten wordt (onder voorbehoud van besluitvorming in het DSB
over het ophalen van het bedrag bij de 7 gemeenten):
1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 8.400
als bijdrage aan het subsidiebudget van het MKBkatalysatorfonds Drechtsteden voor 2019, vanuit de
bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2018;
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 58.000
in 2019 als bijdrage aan het subsidiebudget voor de
periode 2020-2022, vanuit de bestemming van het
resultaat van de jaarrekening 2018.

Besloten wordt:

1. in te stemmen met de Lokale Impuls Hendrik-IdoAmbacht 'Van de Jeugdhulp versterken naar de jeugd
versterken' voor de periode 1 september 2019 – 31
december 2021;

2. de lokale impuls te hanteren als lokaal plan in het

kader van het Regionaal Meerjarenperspectief (MJP)
en de financiële middelen die hiervoor jaarlijks
beschikbaar worden gesteld door de
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ)
hiervoor in te zetten;
3. de Lokale Impuls Hendrik-Ido-Ambacht 'Van de
Jeugdhulp versterken naar de jeugd versterken' ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

B&O/RZ/
DeVo/raad

4.1

Voorrangsregeling sociale huurwoningen/
huisvestingsverordening (2293143).

Het voorstel wordt aangehouden.

BOR

4.2

Aanvraag budget renoveren groenvlakken, biodiversiteit
en extra bomen (2294596).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het renoveren van groenvakken, het
planten van 500 extra bomen en het creëren van
biodiversiteit in het groen;
2. de extra kosten ad € 400.000 ten laste te brengen van
het jaarrekening resultaat 2018 en hiervoor een reserve
groen vormen.

BOR

4.3

Concept-beantwoording art. 47 vragen over de
aanbesteding waterbus.

Het college stemt in met de concept-beantwoording met een
aanpassing.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van Die heeft een bijeenkomst bijgewoond over pleegouders en –kinderen.

2.

Wethouder Van Die heeft een bezoek gebracht aan Zorgboerderij Het Gewone Huis en kennisgemaakt met de nieuwe
eigenaar.

3.

Wethouder Van Die heeft een bijeenkomst bijgewoond van het "Samen aan tafel" project.

4.

Wethouder Flach koppelt terug uit een bijeenkomst van de Bestuurlijke Investment Board.

5.

Wethouder Flach is bij de viering van 5 jaar Deal aanwezig geweest.

6.

Wethouder Flach koppelt terug uit de bijeenkomst van Economic Development Board

7.

Wethouder Lafleur heeft de sleutel van De Brommert overhandigd aan het Historisch Genootschap.

8.

Wethouder Lafleur is bij een bijeenkomst geweest van Gevudo met als onderwerp de rol van HVC als warmteleverancier.

9.

De burgemeester heeft samen met wethouder Van Die gesproken met burgemeester Strijk en wethouder De Witte van de
gemeente Zwijndrecht over jeugdbeleid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

