OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2019.
Aanwezig:

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

Actie/info

,
,
,
,
,

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp
1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Veertiende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
(GRD) (2394715).

2.2

Voorstel tot benoeming straatnaam De Noordkade
(2395685).

Besluit

28-11-2019
Best.Zkn.

Besloten wordt:
1. het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke
regeling Drechtsteden (veertiende wijziging) vast te
stellen;
2. de raad voor te stellen het bijgevoegde wijzigingsbesluit
vast te stellen;
3. het bijgevoegde wijzigingsbesluit toe te zenden aan alle
deelnemende bestuursorganen.

28-11-2019
BOR

Besloten wordt conform het bijgevoegde straatnamenbesluit de
naam De Noordkade vast te stellen.

28-11-2019
Best.Zkn.

2.3

Beslissing op bezwaar wijziging staatnaamgeving in De
Volgerlanden (2391189).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

3.1

Verklaring gezamenlijke verantwoordelijkheid bij
vroegsignalering betalingsachterstanden (2382140).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

43e, 44e en 45e wijziging CAR/UWO (2352513).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de ingediende bezwaarschriften
die niet zijn ingetrokken;
2. kennis te nemen van het advies van de commissie
bezwaarschriften d.d. 30 oktober 2019;
3. kennis te nemen van de brief aan de bezwaarmakers
waarin staat dat het voorgenomen besluit wordt
herroepen;
4. de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren;
5. bezwaarmakers te berichten conform bijgaande brieven.

28-11-2019
B&O

Besloten wordt:
1. om in te stemmen met de "Verklaring gezamenlijke
verantwoordelijkheid";
2. burgemeester Jan Heijkoop de betreffende verklaring te
laten ondertekenen.

28-11-2019
Best.Zkn.

Besloten wordt de 43e, 44e en 45e wijzigingen in de CAR-UWO vast
te stellen conform ontwerpbesluit en met terugwerkende kracht
in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2018,
1 oktober 2018 en 1 juli 2018. Van dit besluit kennis te geven aan
het NGO en het personeel.

28-11-2019
B&O

4.2

Beschikking Landschapstafel Oeverzwaluwwand
Ridderkerk (2392996).

Besloten wordt namens de Landschapstafel IJsselmonde een
subsidie van € 4.795,00 te verstrekken voor de realisatie van een
oeverzwaluwwand in het Waalbos te Ridderkerk.

4.3

Beschikking Landschapstafel Havenhoofd Hendrik-IdoAmbacht (2392998).

Besloten wordt namens de Landschapstafel IJsselmonde een
subsidie van € 150.000,00 te verstrekken voor de revitalisatie van
het Havenhoofd te Hendrik-Ido-Ambacht.

28-11-2019
B&O

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019,
de secretaris,

de burgemeester,

