
 

 

 

 

 

   

 

 

 

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

 2. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

Best.Zkn. 1.1 Veiligheidsmonitor 2019 (2020-0044878). Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van bijgaande factsheet 'Veiligheid in 

Hendrik-Ido-Ambacht' opgesteld door OCD naar 
aanleiding van de Veiligheidsmonitor 2019; 

2. de bijgesloten factsheet ter kennisname naar de 
gemeenteraad te zenden. 

 

Best.Zkn. 1.2 Memo Art. 48 vraag van Realistisch Ambacht. Besloten wordt akkoord te gaan met beantwoording op de vragen 
gesteld door Realistisch Ambacht inzake mondkapjes voor BOA's en 
zorgmedewerkers. 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

BOR 2.1 Straatnaam De Noorden (2020-0043990). Het voorstel wordt aangehouden. 

 

Best.Zkn. 2.2 Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke economie 
(2020-0046863). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst 

Ruimtelijke Economie en deze te ondertekenen;  
2. de raad hierover te informeren met bijgaande 

raadsinformatiebrief;  
3. kennis te nemen van de organisatie van de Groeiagenda. 

 



 

 

 

 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN 
 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

B&O 4.1 Besteding decembercirculaire 2019 (2020-0035194). Besloten wordt:  
1. de in 2019 ontvangen klimaatmiddelen ad € 237.098,- 

bij resultaatbestemming van de jaarrekening mee te 
nemen naar 2020 en 2021 (het restant) ten behoeve van 
de uitvoering van het klimaatakkoord;  

2. in te stemmen met de besteding van de in de 
decembercirculaire 2019 ontvangen klimaatmiddelen ad 
€ 237.098,- ten behoeve van de uitvoering van het 
klimaatakkoord, in 2020 en 2021.  

 

BOR/raad 4.2 Speelruimtebeleid 2020-2030 (2020-0021751). Het voorstel wordt aangehouden. 

    

BOR 4.3 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en 
handhaving 2020 (2020-0047162). 

Besloten wordt:  
1. in te stemmen met het uitvoeringsprogramma 

vergunningverlening, toezicht & handhaving 2020; 
2. het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht 

& handhaving 2020 ter kennisneming naar de 
gemeenteraad te sturen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 



 

 

 

 

 

 

BOR 4.4 Project Havenhoofd (2020-0018932). Besloten wordt: 
1. het schetsontwerp Havenhoofd inclusief raming vast te 

stellen;  
2. het vervolgproces van VO en DO met participatie op te 

starten;  
3. het krediet Waalvisie-Havenhoofd van € 80.000,- naar       

€ 442.000,- te verhogen;  
4. het perceel grond aan de Kerkstraat van het Waterschap 

Hollandse Delta aan te kopen en daartoe de meegezonden 
koopovereenkomst te tekenen;  

5. het netto krediet van € 152.000,- af te schrijven in 50 jaar 
en de afschrijvingslasten van € 4.060,- te dekken uit het 
product wegen;  

6. bovenstaande financiële consequenties te verwerken in de 
kadernota. 

 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Van der Giessen deelt mede dat wethouder Stam van Dordrecht een signaal bij het Rijk en de VNG wil afgeven 
over de moeilijke situatie van sportclubs op dit moment. Wij zullen wethouder Stam steunen daarin. 

 2. Wethouder Van der Giessen deelt mede dat wethouder Van Die 16 juni a.s. terugkeert. Wethouder Van der Giessen zal daarom 
15 juni a.s. zijn werkzaamheden als wethouder beëindigen. 

    

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 


