OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2019.

Aanwezig:

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

Actie/info
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burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Benoemingsvoorstel van de heer W. de Roon als lid van de Besloten wordt de heer W. de Roon m.i.v. 17 oktober 2019 te
commissie Erepenning (2338534).
benoemen als lid van de commissie Erepenning voor de duur van
vier jaar.

1.2

Verrekening inkomsten uit nevenfuncties politieke
ambtsdragers 2018 (2360065).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

10-09-2019
Best.Zkn.

10-09-2019
Best.Zkn.

Besloten wordt dat er geen verrekening van (eventuele)
neveninkomsten over 2018 moet plaatsvinden voor de heren
Heijkoop, Flach, Lafleur, Van Die, Van de Velde en Van der
Giessen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

3.1

Voorgenomen fusie tussen de besturen van de Vereniging
voor Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te HendrikIdo-Ambacht en de Vereniging Christelijk Onderwijs op
Reformatorische Grondslag te Zwijndrecht (2358298).

Besloten wordt positief te adviseren over de voorgenomen fusie
tussen de besturen van de Vereniging voor Onderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Hendrik-Ido-Ambacht en de
Vereniging Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te
Zwijndrecht.

3.2

Vaststellen van de Jaarverantwoording toezicht en
handhaving kinderopvang HIA 2018 (2331830).

Besloten wordt:
1. het gemeentelijk verslag Jaarverantwoording
Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht 2018 vast te stellen;
2. dit verslag toe te sturen aan de gemeenteraad en
Inspectie van Onderwijs.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Ondertekenen Direct Duidelijk-Deal (2359226).

Besloten wordt:
1. aan te sluiten bij de campagne "Direct Duidelijk";
2. de "Direct Duidelijk-Deal" te ondertekenen.

4.2

Vaststelling bestemmingsplan "Niet bestemde locaties"
(2361294).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de bijgevoegde Nota van Zienswijzen
en de daarin opgenomen staat van wijzigingen ten
aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 'Niet
bestemde locaties';

10-09-2019
B&O

10-09-2019
B&O

10-09-2019
Best.Zkn.

10-09-2019
B&O/RZ/
DeVo/raad

2. de indiener van de zienswijze 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 'Niet
bestemde locaties' gewijzigd vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 september 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

