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

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

,
,
,
,

wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Afwezig:

J. Heijkoop

,

burgemeester

Actie/info
SECR

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 juli 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 16 juli 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach heeft met de bewoners van de Onderdijkse
Rijweg gesproken naar aanleiding van technische vragen die zijn
gesteld in de gemeenteraad. Het gesprek ging niet over de
huizenbouw, maar over de verkeerssituatie aldaar. Samen met de
bewoners van de Van Akenwijk zal gekeken worden wat de beste
oplossing is. (actie DeVo en BOR)

4.

Uitnodiging College Rotterdam.

De uitnodiging van het college van Rotterdam wordt besproken. In
principe wil iedereen aan de uitnodiging gehoor geven.

Best.Zkn.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Vaststelling Handboek vervanging archiefbescheiden
Drechtsteden InProces (2330751).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

B&O/WOS/ 2.1
raad

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (2296268).

Besloten wordt:
1. het Handboek vervanging archiefbescheiden
Drechtsteden InProces vast te stellen;
2. te besluiten tot vervanging van archiefbescheiden;
3. het vervangingsbesluit conform artikel 1:3 Algemene
wet bestuursrecht te publiceren;
4. het vervangingsbesluit van 19 juni 2017 voor het
onderdeel Handboek vervanging archiefbescheiden
Drechtsteden, te laten vervallen.

Besloten wordt:
1. de raad voor te stellen de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 2020 vast te
stellen;
2. de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Hendrik-Ido-Ambacht 2010 in te trekken.

B&O

2.2

Ontwerpbestemmingsplan Waterbusplein (2335367).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de bijgevoegde nota van inspraak en
vooroverleg;
2. in te stemmen met het bijgevoegde
ontwerpbestemmingsplan 'Waterbusplein';
3. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor
een periode van zes weken.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

B&O

3.1

Foto preventie sociaal domein (2336415).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de rapportage "Foto preventie
sociaal domein – Inzicht in huidige preventie en analyse
van de behoeften";
2. deze rapportage ter informatie aan te bieden aan de raad
middels bijgaande raadsinformatiebrief.

B&O

3.2

Extra formatie jeugdteam (2336497)

Besloten wordt:
1. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met
een tijdelijke uitbreiding van de personele capaciteit van
het jeugdteam met twee jeugdprofessionals (1,5 fte) en
één medewerker bureaudienst (0,6 fte) voor de periode
van één jaar en met uitvoering van een onafhankelijk
onderzoek/quick scan;
2. de kosten van de tijdelijke uitbreiding van de personele
capaciteit (€ 196.000,-) en het onderzoek (€ 3.000,-) te
dekken uit de reserve sociaal domein.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

BOR

4.1

Beantwoording art. 47 vragen EVA; gasleidingen
(2335183).

Besloten wordt in te stemmen met bijgevoegde beantwoording
van de art 47 vragen van de fractie Echt voor Ambacht over
gasleidingen.

BOR

4.2

Programmaplanning groot onderhoud wegen en
rioleringen 2019 (2200950).

Het voorstel wordt aangehouden.

Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2024 (2329155).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het Beleidsplan Openbare Verlichting
2020-2024;
2. de gemeenteraad voor te stellen om het Beleidsplan
Openbare Verlichting 2020-2024 vast te stellen;
3. de gemeenteraad voor te stellen om uit de vrijval van de
bestemmingsreserve Openbare Verlichting € 250.000,- te
reserveren in een bestemmingsreserve duurzaamheid,
zoals aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld bij het
Actieplan Duurzaamheid 2019-2022;
4. de financiële consequenties te verwerken in de primitieve
begroting 2020 en af te zien van een versnelde
afschrijving.

BOR/RZ/De 4.3
Vo/raad

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van Die deelt mede dat het Jeugdspeelpark dit boekjaar met een positief saldo gaat afsluiten. Hij zal de
gemeenteraad hierover informeren.

2.

Wethouder Lafleur deelt mede dat hij in de financiële klankbordgroep van HVC zit samen met o.a. wethouder Burggraaf.

3.

Wethouder Flach en wethouder Lafleur hebben het bedrijf Peekstok Machining & Construction bezocht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 september 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

