
 

 

 

     

 

   

                    

 

 

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN 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 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER   

19-03-2020    

Best.Zkn. 1.1 Veiligheidsrapportage 2019 (2020-0025614). Besloten wordt: 

1. de 'Veiligheidsrapportage 2019' vast te stellen; 

2. en deze ter bespreking aan te bieden aan de Commissie 
ABA/Fin. 

19-03-2020    

Best.Zkn. 1.2 Aanwijzen toezichthouders Regionaal Operationeel 
Bestuurlijk Team (2020-0029780). 

Besloten wordt: 

1. de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of 
toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn voor het 
Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) als 
toezichthouder aan te wijzen voor de navolgende wetten 
en verordeningen: 



 

 

 

     

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

 

-    alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in 
artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de 
betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar; 

-    de volgende verordeningen/wetten met de 
bijbehorende regels: 

• Algemene plaatselijk verordening Hendrik-Ido-                      
Ambacht; 

• Afvalstoffenverordening Hendrik-Ido-Ambacht; 

• Wet basisregistratie personen; 

• Drank –en Horecawet; 

• Huisvestingswet 2014 c.q. Huisvestingsverordening 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; 

• Marktverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; 

• Parkeerverordening Hendrik-Ido-Ambacht; 

• Wet op de kansspelen; 

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

• Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden 
Hendrik-Ido-Ambacht; 

2. ter uitvoering van het voorgaande beslispunt, het Hoofd 
RIEC volmacht te verlenen om namens de gemeente de 
benodigde legitimatiepassen af te geven en te 



 

 

 

     

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

ondertekenen; dit besluit in werking te laten treden op de 
dag na publicatie ervan. 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH  

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN  

19-03-2020    

B&O/raad 3.1 Nota Publieke gezondheid 2020-2023 en Preventie- en 
handhavingsplan alcohol 2020-2023 (2020-0029827). 

Besloten wordt: 

1. de Nota Publieke gezondheid 2020-2023 vast te stellen; 

2. de Nota Preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023 
vast te stellen; 

3. de Nota Publieke gezondheid 2020-2023 en Preventie- en 
handhavingsplan alcohol 2020-2023 ter vaststelling voor te 
leggen aan gemeenteraad. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR  

19-03-2020    

B&O 4.1 Bruikleen en verhuizing Spoor-collectie (2020-25603). Besloten wordt: 

1. de bruikleenovereenkomst voor de collectie Spoor vast te 
stellen; 

2. de verhuiskosten (naar schatting € 2.500,-) van de 
collectie Spoor te dekken uit het budget 'Kosten m.b.t. 
onderhouden erfenis mw. Spoor-van Tichelt'; 

3. de raad te informeren via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 



 

 

 

     

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

 

19-03-2020    

Best.Zkn. 4.2 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 
(2020-0015226). 

Besloten wordt: 

1. de regeling rechtspositie burgemeester en wethouder 
gemeente Hendrik Ido Ambacht 2020 vast te stellen; 

2. de onderdelen uit de verordening rechtspositie 
wethouders, raads- en commissieleden Hendrik-Ido 
Ambacht 2017 die betrekking hebben op de wethouders, 
niet meer van kracht te laten zijn voor de wethouders van 
Hendrik Ido Ambacht op het moment dat de regeling 
rechtspositie burgemeester en wethouder gemeente 
Hendrik Ido Ambacht 2020 wordt vastgesteld; 

3. het instellen van een voorziening voor 
bedrijfsgeneeskundige zorg voor raadsleden, de 
wethouders en de burgemeester, waarbij wordt ingezet 
op een pakket vergelijkbaar met het basispakket voor 
medewerkers. 

19-03-2020    

B&O 4.3 Subsidie Landschapstafel Natuurgoed Ziedewij (2020-
0010278). 

Besloten wordt n1amens de Landschapstafel IJsselmonde een 
subsidie van €200.000,-- te verstrekken aan Natuur BV voor het 
realiseren van Natuurgoed Ziedewij in Barendrecht. 

19-03-2020    

Best.Zkn. 4.4 Reglement regionale arbeidsgeschillencommissie 
Drechtsteden (2020-0015224). 

Besloten wordt het reglement regionale arbeidsgeschillen-
commissie Drechtsteden met ingang van 1 januari 2020 vast te 
stellen. 



 

 

 

     

 

 

19-03-2020    

BOR 4.5 Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 
2019 (2020-0025599). 

Besloten wordt: 

1. in te stemmen met het jaarverslag vergunningverlening, 
toezicht en handhaving 2019; 

2. het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en 
handhaving 2019 samen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief ter kennisneming naar de 
gemeenteraad te sturen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2020, 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 


