BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2019.
Aanwezig:

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

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 24 september 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 1 oktober 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

4.

Agendacommissie.

De agendacommissie wordt besproken.

5.

Voorbespreken Drechtstedendinsdag.

De Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken, waarbij uitgebreid
wordt stilgestaan bij de bezuinigingen in het sociaal domein, met
name het proces wat is doorlopen.
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1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Wijziging straatnaamgeving in De Volgerlanden (2369251). Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de uitspraak van de voorlopige
voorzieningsrechter d.d. 3 september 2019;
2. kennis te nemen van het verzoek tot vergoeding
griffierecht d.d. 9 september 2019 van de heer W.
Portenge;
3. het voorgenomen besluit tot naamswijziging van de
straatnaam Stekelbaars in Holvriekastraat in de
Volgerlanden in te trekken en de naam Stekelbaars te
handhaven;
4. vergoeden van griffierechten ad € 174,-;
5. de bewoners middels bijgevoegde brief hierover te
informeren.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

B&O

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Ontwerpbestemmingsplan Jaagpad naast 1 en ontwerp
Besloten wordt:
besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai (2368464).
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Jaagpad naast 1' met plan-identificatienummer is
NL.IMRO.0531.bp40naastJaagpad1-2001;
2. te besluiten dat er geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft
te worden;
3. het bestemmingsplan 'Jaagpad naast 1' als ontwerp
gedurende zes weken op de wettelijk voorgeschreven
wijze ter inzage te leggen;
4. het ontwerp besluit hogere grenswaarde
wegverkeerslawaai vast te stellen en tegelijkertijd met
het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen;
5. de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan door middel van de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Lafleur koppelt terug over de informatieavond voor bewoners over energietransitie. De bijeenkomst werd goed
bezocht.

2.

Wethouder Flach koppelt terug uit de bijeenkomst met de Economic Board van Zuid-Holland, die te gast was bij Bolidt. Hij
heeft de regio-deal daar gepromoot.

3.

Wethouder Flach deelt mede dat de eerste paal van de nieuwe Willem de Zwijgerschool op 14 oktober a.s. zal worden
geslagen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2019,
de secretaris,

de burgemeester,

