
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2019. 

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

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 september 2019. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 17 september 2019. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 



 

 

 

 

 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

B&O/RZ/  
DeVo/raad 

2.1 Vaststelling bestemmingsplan Willem de Zwijgerstraat 
(2361695). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met de bijgevoegde Nota van Zienswijze en 

de daarin opgenomen staat van wijzigingen ten aanzien 
van het ontwerpbestemmingsplan 'Willem de 
Zwijgerstraat';  

2. de indieners van de zienswijzen schriftelijk in kennis te 
stellen van de conceptbeantwoording van de zienswijzen;  

3. de gemeenteraad met inachtneming van de Nota van 
Zienswijzen en de daarin opgenomen staat van 
wijzigingen voor te stellen het bestemmingsplan 'Willem 
de Zwijgerstraat' gewijzigd vast te stellen. 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O/WOS/
raad 

3.1 Vaststelling subsidieplafonds 2020-2021 en Uitvoerings-
programma subsidies 2020 (2362499). 

Besloten wordt: 
1. het subsidieplafond 2020 en 2021 te bepalen op            

€ 4.989.396,- en ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

2. het Uitvoeringsprogramma subsidies 2020 vast te stellen 
en ter kennis te brengen van de gemeenteraad; 

3. binnen het vastgestelde subsidieplafond voor 2020 
structureel subsidie te verlenen aan de organisaties die 
een aanvraag voor 2020 hebben ingediend. 
 

Wethouder Flach is om principiële redenen tegen niet 
noodzakelijk activiteiten met betrekking tot het Uitvoerings-
programma subsidies 2020 die op zondag plaatsvinden. 



 

 

 

 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

B&O/RZ/  
DeVo/raad 

4.1 Vaststelling bestemmingsplan Langeweg 77-85, Florensis 
(2361285). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met de bijgevoegde Nota van Zienswijzen 

en de daarin opgenomen staat van wijzigingen ten 
aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 'Langeweg 77-
85, Florensis'; 

2. de indiener van de zienswijzen schriftelijk in kennis te 
stellen van de conceptbeantwoording van de 
zienswijzen; 

3. de gemeenteraad met inachtneming van de Nota van 
Zienswijze en de daarin opgenomen staat van 
wijzigingen voor te stellen het bestemmingsplan 
'Langeweg 77-85, Florensis' gewijzigd vast te stellen, 
aan de hand van in concept bijgevoegd raadsvoorstel. 

B&O 4.2 Wijziging Intentieovereenkomst warmtelevering 
(2319608). 

Besloten wordt:  
1. In te stemmen met het aangaan van de 

intentieovereenkomst warmtelevering met HVC, Rhiant, 
Woonkacht10, Trivire en Blije Borgh; 

2. ter uitvoering van het besluit de burgemeester te 
verzoeken wethouder Lafleur een volmacht te geven de 
intentieovereenkomst namens de gemeente te 
ondertekenen; 

3. de raad voor de officiële ondertekening te informeren. 

    



 

 

 

 

 

 

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Van Die heeft kennis gemaakt met de nieuwe directeur van Cascade. 

 2. Wethouder Van Die heeft met de Raad van Toezicht van De Blije Borgh gesproken. 

 3. Wethouder Lafleur koppelt de laatste stand van zaken terug met betrekking tot de ontwikkelingen van het noodlijdende Afval 
Energie Bedrijf uit Amsterdam en de relatie met HVC. Middels een raadsinformatiebrief zal de raad snel op de hoogte worden 
gesteld. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 


