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

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

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 25 juni 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

3.

Voorbespreken Drechtstedendinsdag.

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Jaarverslag 2018 Project De Volgerlanden (2323999).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

B&O/RZ/
DeVo/raad

4.1

Herstart project Zuidwende-Zuid (2323421).

Besloten wordt de gemeenteraad een voorstel aan te bieden om
de Startnotitie project Zuidwende-Zuid vast te stellen en om een
investeringsbudget van € 39.000,00 te vragen om een locatiestudie
op te stellen.

B&O/RZ/
DeVo/raad

4.2

Lokale woonvisie (2327445).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de lokale Woonvisie 'De Blik vooruit';
2. de lokale Woonvisie ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.

DeVo/RZ/
DeVo/raad

Besloten wordt het jaarverslag 2018 van De Volgerlanden ter
kennisgeving aan te nemen en aan de gemeenteraad alsmede aan
de gemeente Zwijndrecht aan te bieden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van Die deelt mede dat de 'omdenknotitie' van de directeur SOJ donderdag in het AB zal worden besproken. Doel is
vanzelfsprekend om het tekort op de jeugdzorg terug te brengen.

2.

Wethouder Flach deelt mede dat de festiviteiten met betrekking tot het 20-jarig bestaan van De Volgerlanden momenteel
worden voorbereid.

3.

Wethouder Lafleur koppelt terug uit de bijeenkomst van Eneco. Een brief met de meest actuele informatie zal aan de
gemeenteraad verstuurd worden.

4.

De burgemeester en wethouder Lafleur hebben met bewoners van de Kerkstraat gesproken over de verkeerssituatie. De
verkeersbewegingen zijn afgenomen van 8.500 naar 5.800. Geconcludeerd is dat een 30 km-zone niet nodig is en dat geen
drempels of andere beperkingen nodig zijn. Wel zal worden onderzocht wat wenselijk is qua inrichting van het gebied, zoals
bijvoorbeeld verbreden van het voetpad, een wandelpromenade vanuit het Havenhoofd, fietsstroken en klinkers in plaats van
asfalt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

