
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENSLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2020. 

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

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 en 17 maart 2020. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 24 maart 2020. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 
  

Best.Zkn/ 
raad 

2.1 Aanwending Eneco middelen (2020-0027659). Besloten wordt: 
1. een lening van 7,5 miljoen vervroegd af te lossen om 

daarmee onze schuldpositie te verlagen én rente te 
besparen; 

2. een geldlening van 5 miljoen te herfinancieren door een 
25-jarige lineaire lening; 

3. een nieuwe reserve 'strategische investeringen' te 
vormen voor een bedrag van € 5,8 miljoen; 

4. onderstaande criteria te hanteren om te toetsen of 
concrete projecten in aanmerking komen voor 
financiering uit evengenoemde reserve: 
- het moet gaan om strategische investeringen op het 

gebied van infrastructuur en bereikbaarheid, 
duurzaamheid, onderwijshuisvesting of fysieke 
randvoorwaarden voor het sociaal domein; 

- de resultaten en effecten van het project moet een 
evidente bijdrage leveren aan de doelen en ambities 
uit het coalitieprogramma; 

- projecten waarbij ook extern kapitaal wordt 
aangetrokken, gaan voor projecten waarbij dit niet 
het geval is. 

BOR 2.2 Inning marktgelden maart-mei 2020 (2020-0037903). Besloten wordt in te stemmen met de marktgelden niet te innen 
zolang de markten in onze gemeente afgelast zijn vanwege het 
coronavirus.  
 



 

 

 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN 
 

 

Best.Zkn. 3.1 Reactiebrief H-I-Ambacht op proces invulling taakstelling. De reactiebrief H-I-Ambacht over het proces met betrekking tot 
de invulling van de taakstelling voor de GRD-begroting wordt 
besproken. Met een kleine toevoeging "Tot slot", kan de brief 
worden verzonden. 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

B&O 4.1 Jaarverslag 2019 en Jaarprogramma 2020 van OZHZ (2020-
0029004). 

Besloten wordt: 
1. het Jaarverslag 2019 van Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid vast te stellen;  

2. het Jaarprogramma 2020 van Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vast te stellen;  

3. de raad te informeren over de vaststelling van 
Jaarverslag 2019/Jaarprogramma 2020 door deze op de 
lijst van ingekomen stukken te plaatsen; 

4. de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in kennis te 
stellen van de datum van vaststelling. 

 

    



 

 

 

 

 

 

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. De brief aan de aandeelhouders van Eneco d.d. 23 maart 2020 en aan de voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden, 
zullen aan de gemeenteraad worden gestuurd.   

 2. De burgemeester deelt mede dat alle evenementen tot 1 juni 2020 worden afgelast. 

 3. Wethouder Van der Giessen heeft een mail naar de maatschappelijke partners gestuurd, waarin ondersteuning van de 
gemeente wordt aangeboden, als iemand een vraag heeft of een bepaald idee. Voor een advertentie in De Brug heeft Ambacht 
Samen € 700,00 ontvangen. 

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 


