
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2020. 

 
Aanwezig:     J. Heijkoop  , burgemeester 
  A.J. Flach  , wethouder               
  P. van der Giessen , wethouder 
                    R.J. Lafleur  , wethouder 
  A.J.M. Martens  , gemeentesecretaris 

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 17 december 2019. Conform vastgesteld. 

 2. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 3. Agendacommissie. De agendacommissie wordt besproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

B&O 1.1 Implementatie Wet verplichte GGZ 2020 (2401093). Besloten wordt: 
1. de GGD Zuid-Holland Zuid, onderdeel Meldpunt Zorg en 

Overlast, te verzoeken om in de periode 1 januari 2020 tot 
en met 31 december 2023, de meldfunctie Wvggz, het 
verkennend onderzoek, het indienen van een aanvraag bij 
de Officier van Justitie en de communicatie met melder uit 
te voeren en hiervoor een voorstel in te dienen; 

2. Veilig Thuis, onderdeel Crisisdienst 0-100, te verzoeken 

om het horen van een betrokkene in relatie tot een 

besluit voor een crisismaatregel uit te voeren in de 

periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en 

hiervoor een voorstel in te dienen;  

3. de kosten voor het onderbrengen van de meldpuntfunctie 

Wvggz en het verkennend onderzoek bij het Meldpunt 

Zorg en Overlast, zijnde € 25.864,-- vanaf 2020, 

structureel ten laste te brengen van de middelen, die de 

gemeente hiervoor via het Gemeentefonds vanaf 2020 

ontvangt; 

4. de overige kosten voor de implementatie van Wvggz voor 

2020, zijnde € 19.489,-- ten laste te brengen van het 

lokale uitvoeringsbudget Wmo (grootboeknummer 

61170201);  

 

 

 



 

 

 

 

 

5. de werkzaamheden en activiteiten na één jaar te 

evalueren, waarbij tevens het daadwerkelijk gebruik zal 

worden afgezet tegen de door Hendrik-Ido-Ambacht 

betaalde bedragen. 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

BOR 2.1 Voorstel tot benoeming straatnamen van het 
bedrijventerrein Ambachtsezoom (2395939). 

Besloten wordt de straatnamen voor de Ambachtsezoom vast te 
stellen. 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN 
 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

BOR 4.1 Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen 
van 20 bomen volgens kaplijst (2402399). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de aanvraag d.d. 20 november 2019 

van mevrouw M. de Jong, namens de gemeente Hendrik-

Ido-Ambacht, voor het vellen van 20 bomen, staande op 

diverse locaties, volgens kaplijst; 

2. op grond van artikel 2.2, lid 1, onder g van de Wabo 

juncto 4:11 van de Apv, de omgevingsvergunning te 

verlenen voor het vellen van 20 bomen, staande op 

diverse locaties, volgens kaplijst;  

3. kennis te nemen van het feit dat er in de nieuwe situatie 

op dezelfde plaatsen 20 bomen zullen worden aangeplant 

om het bomenbestand op peil te houden; 

4. de aanvrager te berichten conform bijgaande brief. 



 

 

 

 

 

B&O 4.2 Principeverzoek verdere ontwikkeling Bedrijvenpark 
Langesteijn (2404716). 

Het voorstel wordt aangehouden. Voorgesteld wordt om eerst 
nader overleg te voeren met de initiatiefnemer. 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

   

 1. Wethouder Flach heeft met de wethouders economie van de gemeenten uit Zuid-Holland Zuid gesproken over de regiodeal. 

 2. Wethouder Flach heeft een persgesprek gevoerd over het Integraal Huisvestingsplan 2020 en verder met betrekking tot de 
huisvesting van het primair onderwijs. 

 3. Wethouder Flach koppelt terug uit de bijeenkomst over Drechtwerk, waar gesproken is over Fris Facilitair en de 
achterblijvende omzet van Drechtwerk Groen. 

 4. Wethouder Lafleur heeft een zogenaamde RE-subsidie aangevraagd in het kader van de energietransitie. Er is € 320.000,- 
toegekend. 

 5. Wethouder Flach deelt mede dat inzake het schoolgebouw IJdenhove zowel in de beroepszaak als de voorlopige voorziening de 
rechter heeft uitgesproken dat de gemeente uitvoering mag geven aan het bouwplan. Dat betekent dat er gebouwd kan 
worden. Helaas levert dit wel vertragingsschade op. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 


