
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 juli 2020. 

 
Aanwezig:     J. Heijkoop  , burgemeester 
  A.J. Flach  , wethouder               
  S. van Die  , wethouder 
                    R.J. Lafleur  , wethouder 
  A.J.M. Martens  , gemeentesecretaris 

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 30 juni 2020. Conform vastgesteld. 

 2. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 3. Voorbespreken Drechtstedendinsdag. Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

Best.Zkn. 2.1 Meicirculaire (2020-0075183). Besloten wordt de uitkomsten van de meicirculaire 2020 mee te 
nemen in de Winternota 2020 en de Begroting 2021-2024. 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O 3.1 Vergoeding leden beleidsadviesraad Jeugd/Wmo (2020-
0077618). 

Besloten wordt: 
1. met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 in te stemmen 

met het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding 
van € 3.780,-- voor het bijwonen van vergaderingen en 
bijeenkomsten door de leden van de beleidsadviesraad 
Jeugd/Wmo; 

2. de jaarlijkse vergoeding beschikbaar te stellen in de vorm 
van een waarderingsbijdrage. 

 

Best.Zkn. 3.2 Beleids- en werkplan Leefbaarheid (2020-0081180). Besloten wordt in te stemmen met het Beleids- en werkplan 
Leefbaarheid 2020-2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

B&O/raad 4.1 Concept Regionale Energie Strategie Drechtsteden (2020-
0083210) 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de Concept Regionale Energie 

Strategie Drechtsteden (concept RES); 
2. aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar 

te maken voor de verdere uitwerking van de RES en deze 
te delen met het Nationaal Programma RES; 

3. in te stemmen met de Concept Regionale Energie 
Strategie Drechtsteden (concept RES); 

4. in te stemmen met de verzending van de Concept RES 
Drechtsteden en het daarin opgenomen bod van 0,66 PJ 
aan het Nationaal Programma RES; 

5. de raad te verzoeken aandachtspunten, wijzigingen en/of 
aanvullingen die zij voor de verdere uitwerking mee 
willen geven, kenbaar te maken. 

 

Best.Zkn./ 
raad 

4.2 Witte vlekkenplan (2020-0032409). Besloten wordt: 
1. het 'Witte vlekkenplan' vast te stellen als drager van de 

invulling en ontwikkeling van de in het coalitieakkoord 
'Gewoon Ambacht' genoemde vrije/vrijkomende locaties 
in Hendrik-Ido-Ambacht; 

2. in te stemmen met het 'Witte vlekkenplan' en dit ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad. 



 

 

 

 

 

 

BOR 4.3 Mobiliteitsplan 2021-2030 (2020-0085851). Besloten wordt: 
1. in te stemmen met de aanpak om te komen tot een 

strategische visie op mobiliteit binnen de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht; 

2. de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren. 

 

 

 
 

 INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Van Die koppelt terug uit het overleg 'Beschermd Wonen & Opvang'. 

   

   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


