BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019.
Aanwezig:

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

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 mei 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 21 mei 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach en de burgemeester hebben met hun collega's uit
Zwijndrecht gesproken over de GREX Volgerlanden en het
warmtenet.

4.

Voorbespreken commissievergaderingen

De commissie WOS wordt besproken. De commissie heeft een
bezoek gebracht aan het zwembad en wil graag voor de opening
nogmaals een bezoek brengen.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

BOR/RZ/De 2.1
Vo/raad

B&O

Eerste voortgangsrapportage 2019 CAI projecten
(2294884).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Actieplan geluid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 20182023 (2302561).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de eerste voortgangsrapportage 2019
van de CAI-projecten;
2. in te stemmen met het raadsvoorstel om kennis te nemen
van de rapportage van de CAI-projecten.

Besloten wordt:
1. actieplan geluid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 20182023 vast te stellen;
2. Ministerie van Infrastructuur en Milieu binnen 4 weken te
informeren over de vaststelling van het actieplan geluid
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2018-2023.
Het college geeft mee om bij de uitvoering van het onderhoud aan
wegen, niet alleen het criterium 'geluid' een rol te laten spelen bij
de verharding, maar ook de criteria veiligheid en straatbeeld mee
te nemen (actie BOR) en zo een integrale afweging te maken.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Flach koppelt terug uit het gesprek wat met de accountant is gevoerd. Het lijkt erop dat over 2018 een
goedkeurende verklaring in het verschiet ligt. Binnen Drechtstedelijk verband doet Hendrik-Ido-Ambacht het bovengemiddeld
goed.

2.

Wethouder Lafleur koppelt terug uit de thema-avond met de raadscommissie over afval. Geen van de opties zullen de
milieudoelstellingen halen.

3.

Wethouder Flach koppelt terug uit de ledenbijeenkomst met de VAO, wat leuk en succesvol is verlopen.

4.

De burgemeester koppelt terug uit de klankbordgroep Sophiapromenade en deelt mede dat met betrekking tot de dug-out
een WOB-verzoek is ingediend.

5.

Wethouder Flach deelt mede dat er een haalbaar plan ligt met betrekking tot de gebiedsvisie Centrum. Dat komt z.s.m. naar
het college ter besluitvorming.

6.

De burgemeester deelt mede dat sprake is van geluidsoverlast van IFC. Vrijdag a.s. heeft hij een gesprek hierover. Gelet op
het terugkerend karakter, staat de burgemeester stevige maatregelen voor nu.

7.

Wethouder Van Die heeft het broodfonds geopend.

8.

Wethouder Van Die heeft een certificaat uitgereikt aan Paramedisch Centrum De Zeester voor dementievriendelijke
gemeente.

9.

Wethouder Van Die heeft de gezondheidsdag voor senioren geopend.

10.

Wethouder Lafleur verzoekt om een watertappunt te regelen bij Baxfit via Oasen. (actie BOR)

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

