BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019.
Aanwezig:

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

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 28 mei 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach heeft de stedenbouwkundige opzet van de
Hofjes en Laantjes besproken met de directeur van De
Volgerlanden.

3.

Agendacommissie.

De agendacommissie wordt besproken.

4.

Voorbespreken Drechtstedendinsdag.

De drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

B&O

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Ontwerpbestemmingsplan 'Willem de Zwijgerstraat'
(2314372).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Willem
de Zwijgerstraat' met plan-identificatienummer
NL.IMRO.0531.bp36WillemdeZwstr-2001;
2. in te stemmen met de notitie 'm.e.r.-beoordeling' die is
opgesteld voor het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan 'Willem de Zwijgerstraat';
3. te besluiten dat er geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft
te worden;
4. het bestemmingsplan 'Willem de Zwijgerstraat' samen met
de m.e.r.-beoordeling als ontwerp gedurende zes weken
op de wettelijk voorgeschreven wijze ter inzage te
leggen;
5. de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan door middel van de
bijgevoegde raadsinformatiebrief;
6. de direct omwonenden schriftelijk te informeren over de
terinzagelegging.

Best.Zkn.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Raadsinformatiebrief proces participatienota (2314378).

Besloten wordt:
1. bijgevoegde raadsinformatiebrief over het proces van de
participatienota vast te stellen;
2. de raadsinformatiebrief te verzenden aan de raad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van Die deelt mede dat Marjet va Os de nieuwe directeur van Cascade is.

2.

Wethouder Van die heeft het manifest tegen vechtscheidingen van de SGP/CU in ontvangst genomen.

3.

Wethouder Van Die koppelt terug uit het gesprek wat hij heeft gevoerd met jonge mantelzorgers.

4.

De burgemeester heeft bloemen laten bezorgen bij ASWH, namens de gemeente, omdat ASWH gepromoveerd is naar de
hoogste klasse van de amateurs.

5.

Het persbericht 'Gewoon Ambacht: nu samen aan de slag' wordt besproken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

