
 

 

 

 

 

   

 

 

 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 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. 7 januari 2020 Conform vastgesteld. 

 2. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 3. Voorbespreken Drechtstedendinsdag. Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken. 

 4. Memo E-besluitvorming. De memo over E-besluitvorming wordt besproken. Het college zal 
volgende week nadere uitleg krijgen over de vergaderapp 
GemeenteOplossingen. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN 
 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

BOR 4.1 Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen 
van 1 haagbeuk in De Volgerlanden-Oost (2406980). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de aanvraag d.d. 28 november 

2019 van de heer H.M.B. Huisman, namens Project de 
Volgerlanden, voor het vellen van 1 haagbeuk, staande 
in Volgerlanden-Oost, volgens situatietekening; 

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 1 haagbeuk, staande in 
Volgerlanden-Oost, volgens situatietekening;  

3. kennis te nemen van het feit dat een nieuwe boom 
wordt geplaatst in Volgerlanden–Oost om het 
bomenbestand op peil te houden;  

4. de aanvrager te berichten conform bijgaande brief. 



 

 

 

 

 

 

B&O 4.2 Procesgang opstelling locatiestudie Zuidwende-Zuid 
(2404148). 

Het college neemt kennis van de procesgang voor de opstelling 
van de locatiestudie voor het gebied Zuidwende-Zuid en adviseert 
om participatie in bredere kring uit te zetten dan alleen met de 
direct omwonenden. Wethouder Van der Giessen neemt alleen 
kennis van het stuk en neemt niet deel aan het gesprek en de 
besluitvorming, vanwege de mogelijkheid dat er een schijn van 
belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. 

BOR/RZ/De
VO/raad 

4.3 Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 (2401800). Het voorstel wordt aangehouden. 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Flach deelt mede dat op Ambachtsezoom inmiddels de schuren zijn gesloopt en bomen worden gekapt, conform de 
verleende toestemming. 

   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 januari 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


