
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020. 

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

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 28 april 2020. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 12 mei 2020. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

Best.Zkn. 2.1 Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2021 en jaarrekeningen 
2019 Verbonden Partijen (2020-0049383). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de begrotingen 2021 en de 

jaarstukken 2019 van de GR Drechtsteden, GR 
Drechtwerk, GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR 
Veiligheidsregio, GR Dienst Gezondheid & Jeugd, GR 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Bureau 
Openbare Verlichting; 

2. in te stemmen met de concept zienswijze op: 
- De begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de GR 

Drechtsteden 
- De begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de GR 

Dienst Gezondheid en Jeugd 
- De begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de GR 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
- De begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de GR 

Drechtwerk 
- De begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de GR 

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
- De begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van Bureau 

Openbare Verlichting 
3. in te stemmen om geen zienswijze in te dienen op de 

begroting 2021 en jaarstukken 2019 van de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; 

4. de concept zienswijzen ter vaststelling aan te bieden 
aan de gemeenteraad. 



 

 

 

 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN 
 

 

B&O 3.1 Lokale aanpak inwoners met CAK-wanbetalingsregeling 
(2020-015457). 

Besloten wordt: 
1. de notitie 'Lokale aanpak inwoners met CAK-

wanbetalersregeling 2020' vast te stellen; 
2. de tijdelijke extra inzet in het sociaal wijkteam in 2020 

(270 uur) te bekostigen vanuit het budget 
'armoedebestrijding 2020' (€ 20.000,-). 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Lafleur brengt de mail ter sprake, die gaat over een pilot in samenwerking met het bedrijfsleven en het rijk en 
waarvoor cofinanciering vanuit gemeenten noodzakelijk is om te komen tot fijnmazig vervoer over water. Het college kan zich 
het nut van het voorstel voorstellen en ziet het graag gekoppeld aan de ontwikkeling van het Waterbusplein en adviseert om 
ook de Waterbus erbij te betrekken. 

 2. Het idee om tweewekelijks een collegepagina in De Brug te vullen ten tijde van de coronacrisis wordt door het college 
omarmd. 

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 


