
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 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. 19 mei 2020. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 26 mei 2020. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 4. Voorbespreken commissievergaderingen De commissievergadering wordt besproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN 
 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

B&O/raad 4.1 Rapportage projecten Structuurvisie 1e halfjaar 2020 
(2020-0038577). 

Het voorstel wordt aangehouden. 

B&O 4.2 Principebesluit wijziging functie Peerenhof (2020-
0061759). 

Besloten wordt: 

1. Bij functiewijziging te verlangen dat: 
- initiatiefnemer zorg draagt voor de onderzoeken 

en stukken die noodzakelijk zijn om de 
functiewijziging juridisch-planologisch mogelijk 
te maken;  

- er een anterieure overeenkomst wordt gesloten 
om kosten te verhalen;  

- initiatiefnemer aantoont dat er draagvlak is in 
de omgeving (Burgemeester van Akenwijk en 
aangrenzende woningen Onderdijkse Rijweg);  

- zorgwoningen alleen toegestaan zijn als dit 
vanuit de Wet langdurige zorg wordt 
gefinancierd;  

- er conform de geldende parkeernormennota 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn of 
worden gerealiseerd;  



 

 

 

 

 

- bij verbouwing de monumentencommissie wordt 
gevraagd om advies;  

- eventuele planschade te verhalen op de 
initiatiefnemer. 

2. in principe mee te werken aan functiewijziging van de 
Peerenhof (Onderdijkse Rijweg 262) naar Wonen, 
zorgwoningen en/of (para)medische voorzieningen;  

3. de eigenaar op de hoogte te stellen van uw besluit met 
bijgevoegde brief 

 

Best.Zkn. 4.3 Witte vlekkenplan (2020-0032409). Het voorstel wordt aangehouden. 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Van der Giessen deelt mede dat het zwembad binnenkort wordt opgeleverd en dat het erg mooi is geworden. 

 2. Wethouder Lafleur deelt mede dat 2 juni a.s. zeven trainees starten. Hier is een mooi traject aan vooraf gegaan om zo ver te 
komen. 

   

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 


