
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 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. 14 januari 2020. Conform vastgesteld. 

 2. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 3. Voorbespreken commissievergaderingen De commissievergaderingen worden voorbesproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN 
 

 

B&O 3.1 Verlenging incidentele formatie Sociaal Wijkteam              
1 januari – 1 juli 2020 (2413610). 

Besloten wordt: 
1. de inzet van de incidentele formatie van het Sociaal 

Wijkteam te verlengen tot 1 oktober 2020; 
2. de kosten voor de verlenging van incidentele formatie van 

het Sociaal Wijkteam voor de periode van 1 januari 2020 – 
1 oktober 2020, zijnde € 114.500,00 ten laste te brengen 
van de reserve Sociaal Domein en dit te verwerken in de 
Kadernota 2021. 

B&O 3.2 Raadsinformatiebrief Beschermd Wonen en Opvang 2020 
(2413621). 

Het voorstel wordt aangehouden. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

BOR/RZ/De
Vo/raad 

4.1 Begraafplaatsenbeleidsplan 2020-2030 (2401800). Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het Begraafplaatsenbeleidsplan 

2020–2030; 
2. de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen 

om het Begraafplaatsenbeleidsplan 2020–2030 vast te 
stellen; 

3. de raad voor te stellen om de volgende financiële 
consequenties mee te nemen in de kadernota 2021:  



 

 

 

 

 

- € 40.000 over te hevelen van het groenbudget 
naar het taakveld begraafplaatsen; 

- € 27.000 van het MJOP gemeentelijke gebouwen 
over te hevelen naar het taakveld 
begraafplaatsen;  

- in de begroting 2022 de restant reserve 
begraafplaatsen (ca. € 85.000) inzetten als 
dekking en daarna de reserve op te heffen;  

- in de begroting 2022 het tekort van ca. € 27.000 
ten laste van het begrotingsresultaat te 
brengen; 

- in de begroting 2023 het volledige tekort van ca. 
€ 112.000 ten laste van het begrotingsresultaat 
te brengen;  

- eind 2022 de egalisatiereserve begraafplaatsen 
op te heffen; 

- een onderhoudsvoorziening begraafplaats te 
starten en de onttrekkingen op basis van een 
meerjarig onderhoudsplan (MJOP) vorm te 
geven; 

- met ingang van 2021 de voorgestelde 
tariefsaanpassingen door te voeren. 

 



 

 

 

 

 

 

BOR 4.2 Verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
verplanten van 3 haagbeuken in Volgerlanden-Oost 
(2404232). 

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 verplanten van 3 haagbeuken, 
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 verplanten van 3 haagbeuken, 
staande in Volgerlanden-Oost, volgens situatietekening;  

3. kennis te nemen van het feit dat de 3 haagbeuken 
worden verplaatst binnen het nieuwbouwproject 
Parkzone & Dorpsweide in De Volgerlanden om het 
bomenbestand op peil te houden; 

4. de aanvrager te berichten conform bijgaande brief. 

BOR 4.3 Foodtruckfestival tijdens Hemelvaartsdag van 21 t/m 23 
mei 2020 (2408411). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de aanvraag d.d. 4 december 2019 

van de heer K.W. de Pee namens Toost Events B.V. voor 
het organiseren van een foodtruckfestival op 21 mei 
(Hemelvaartsdag) tot en met 23 mei 2020 in het Baxpark;  

2. op grond van artikel 2:25 van de APV en artikel 4 van de 
Zondagswet, de evenementenvergunning te verlenen voor 
het organiseren van een foodtruckfestival op 21 mei tot 
en met 23 mei 2020 in het Baxpark; 

3. de aanvrager te berichten conform bijgaande brief.  

 



 

 

 

 

 

 

Best.Zkn. 4.4 Bestuurlijke reactie rapport Rekenkamercommissie 
'Onderzoek inhuur en aanbestedingsbeleid Hendrik-Ido-
Ambacht' (2406243). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van het rapport van de 

Rekenkamercommissie 'Onderzoek inhuur en 
aanbestedingsbeleid Hendrik-Ido-Ambacht'; 

2. in te stemmen met de concept bestuurlijke reactie op dit 
rapport en deze te verzenden aan de 
Rekenkamercommissie. 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Flach koppelt terug uit de bestuurlijke werkgroep Economie. De overeenkomst om de samenwerking met Deal 
voort te zetten is getekend. 

 2. Wethouder Flach koppelt terug uit de prettige bijeenkomst met de VAO. De relatie tussen de ondernemers en het bestuur is 
goed. 

 3. De burgemeester deelt mede dat hij verhuisd is binnen de gemeente. 

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


