
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2020. 

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

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 26 mei 2020. Conform vastgesteld. 

 2. Project De Volgerlanden. Wethouder Flach heeft het startsein gegeven voor de bouw van 
Lof en Loof in De Volgerlanden-Oost. 

 3. Voorbespreken Drechtstedendinsdag. Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

Best.Zkn./ 
raad 

2.1 Jaarstukken 2019 (2020-0043992). Besloten wordt: 
1. de Jaarstukken 2019  vast te stellen; 
2. de volgende restant budgetten uit 2019 over te hevelen 

en in 2020 beschikbaar te stellen:  
a. € 20.000 voor de inzet van een extern advies bij een 
"visie op voorzieningen" 
b. € 36.000 voor de realisatie van de sociale kaart app; 
c. € 7.500 voor de uitvoer van gelabelde acties vanuit 
het actieplan Duurzaamheid; 
d. € 9.000 voor het ondernemersfonds; 
e. € 55.000 voor planvorming woningbouw Noordoevers; 
f. € 237.098 voor de uitvoering van het klimaatakkoord 
in 2020 en 2021; 
g. € 10.500 voor Klimaatadaptatie; 
h. € 15.000 voor ontwikkelmogelijkheden van enkele 
percelen langs de Noordeinde; 
i. € 45.425 voor het uitvoeren van het project 
camerahandhaving; 
j. € 10.000 voor het preventieplan 

3. een bedrag van € 12.000 beschikbaar te stellen voor een 
onderzoek naar een hijsinstallatie van Cascade;  

4. een bedrag van € 50.541 beschikbaar te stellen voor het 
afboeken van de boekwaarde van de toplaag van veld 2; 

5. een bedrag van € 277.992 te onttrekken uit de 
Algemene Reserve Grondbedrijf t.b.v. de 



 

 

 

 

 

verliesvoorziening De Volgerlanden;  
6. een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor 

aanpak speelruimtes; 
7. een bedrag van € 850.000 te storten in de 

bestemmingsreserve groen voor de uitvoering van het 
bomenbeleidsplan en extra groenonderhoud in 2021 en 
2022;  

8. een bedrag van € 185.000 beschikbaar te stellen voor 
inrichting 't Landje;  

9. een bedrag van € 71.201 beschikbaar te stellen voor een 
kapitaalstorting t.b.v. uitvoering Algemene Pensioenwet 
Politieke Ambtsdragers;  

10.de voorziening voormalig personeel op te heffen; 
11.een bedrag van € 17.651 te storten in de Algemene 

Reserve. 

 

Best.Zkn./ 
raad 

2.2 Kadernota 2021 (2020-0059888). Het voorstel wordt aangehouden. 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN 
 

 

BOR 3.1 Renovatie sportvelden (2020-0056720). Het voorstel wordt aangehouden. 

 

B&O 3.2 Bekostiging Sociaal Wijkteam 2020 en verder (2020-
0063551). 

Besproken wordt de structurele bekostiging van de incidentele 
formatie van het Sociaal Wijkteam vanaf 1 oktober 2020, met 
inachtneming van de financiële consequenties voor 2020,               
€ 38.175,- en de financiële consequenties vanaf 2021, € 152.700,-
(structureel), mee te nemen bij de behandeling van de Kadernota 
2021. 



 

 

 

 

 

B&O/raad 3.3 Memo n.a.v. brief huisarts Poley. Besloten wordt:  
1. kennis te nemen van de bijgevoegde memo naar 

aanleiding van de door huisarts Poley op 30 april 2020 
gestuurde brief;  

2. deze vervolgens door te zenden aan de gemeenteraad 
ter behandeling in de commissies WOS en RZ. 

 

B&O/raad 3.4 Afkeuring toneelhijsinstallatie theaterzaal in c.c. Cascade 
(2020-0066638). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de afkeuring van de 

toneelhijsinstallatie in de theaterzaal van c.c. Cascade; 
2. in te stemmen met het plan van aanpak voor de 

aanpassing/vervanging van de toneelhijsinstallatie; 
3. de raad vertrouwelijk te informeren met bijgevoegde 

concept-RIB. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

BOR 4.1 Groenbudgetten kadernota (2020-0063661). Besloten wordt:  
1. in te stemmen om de meerkosten voor het 

onderhoudsbestek voor het openbaar groen op te nemen 
in de meerjarenbegroting van de kadernota 2021: 

• 2021: € 250.000 
• 2022: € 187.500 
• 2023: € 125.000 
• 2024: €  62.500 
2. de raad voor te stellen om de onderhoudskosten voor 

bomen  á € 200.000/jaar voor de jaren 2021 en 2022 te 
dekken uit de resultaatsbestemming van 2019; 

3. de raad voor te stellen om de renovatiebudgetten voor 
het openbaar groen á € 225.000/jaar voor de jaren 2021 



 

 

 

 

 

en 2022 te dekken uit de resultaatsbestemming van 
2019; 

4. bij de behandeling van de kadernota 2022 te bezien hoe 
de dekking voor de onderhoudskosten aan bomen en de 
renotaviebudgetten voor  het openbaar groen vanaf 
2023 wordt ingevuld. 

 

 

Best.Zkn. 4.2 Proces Participatienota (2020-0054804). Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de bouwstenen voor de 

participatienota die door de klankbordgroep zijn 
opgeleverd; 

2. kennis te nemen van de procesnotitie voor het opstellen 
van de participatienota;  

3. de raadsinformatiebrief over het proces vast te stellen 
en te verzenden aan de raad  

 

Best.Zkn. 4.3 Raadsinformatiebrief landingsplaats Omgevingswet (2020-
0062740). 

Besloten wordt: 
1. kennis te namen van de publicatie 'Landingsplaats voor 

de Omgevingswet'; 
2. de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en 

te verzenden aan de raad. 

 

    



 

 

 

 

 

 

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Lafleur koppelt terug uit de aandeelhoudersvergadering van HVC. De investeringen om van het gas af te komen 
zullen worden getemporiseerd. 

 2. Wethouder Flach koppelt terug uit het overleg met de winkeliersverenigingen en deelt mede dat er een nieuwe Albert Heijn 
en Gall&Gall in winkelcentrum Hoogambacht komen. 

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juni 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


