
 

 

 

     

 

 

                    

 

 

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 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 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER   

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH  

10-07-2020    

DeVo/raad 2.1 Jaarverslag De Volgerlanden 2019 (2020-0070449). Besloten wordt: 
1. het jaarverslag 2019 van De Volgerlanden ter 

kennisgeving aan te nemen; 
2. het jaarverslag 2019 van De Volgerlanden aan de 

gemeenteraad alsmede aan de gemeente Zwijndrecht 
aan te bieden. 

 



 

 

 

     

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE  

10-07-2020    

B&O 3.1 Realisatie time-outplek in Hendrik-Ido-Ambacht (2020-
0083211). 

Besloten wordt: 
1. het initiatief om een time-out voorziening (Parent 

House) in Hendrik-Ido-Ambacht op te zetten, te 
ondersteunen; 

2. voor een periode van anderhalf jaar de huur van de 
woning Olykamp 25 als gemeente te dragen en daarvoor 
met Rhiant een juridische (huur)overeenkomst aan te 
gaan;  

3. de kosten ad € 37.500,-- te dekken uit: 
• het regionaal innovatiebudget beschermd 

wonen/maatschappelijke opvang wat voor 
gemeenten beschikbaar is gesteld voor het realiseren 
van nieuwe woon(zorg)producten (ad € 25.000,--); 

• een eigen bijdrage van toekomstige bewoners (ad € 
15.000,--); 

4. samen met het jeugdteam, het sociaal team en Rhiant 
voor de verdere uitwerking van deze pilot zorg te 
dragen en de condities te bepalen waaronder dit gaat 
plaatsvinden. 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR  

10-07-2020    

Best.Zkn. 4.1 Beslissing op bezwaar Brasem 4 (2020-0082380) Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van het bezwaarschrift tegen de 

afwijzing van een verzoek om handhaving inzake de 
vergunningvrij geplaatste overkapping aan de Brasem 4 
te Hendrik-Ido-Ambacht; 



 

 

 

     

 

2. kennis te nemen van het advies van de commissie 
bezwaarschriften; 

3. kennis te nemen van het juridische advies van 
Hekkelman Advocaten; 

4. conform het advies van de commissie bezwaarschriften 
te besluiten het bezwaarschrift ontvankelijk te 
verklaren; 

5. contrair aan het advies van de commissie 
bezwaarschriften te besluiten het bezwaarschrift 
ongegrond te verklaren; 

6. het besluit van 20 november 2019 in stand te laten; 
7. de proceskosten ingevolge het Besluit proceskosten 

bestuursrecht niet te vergoeden; 
8. bezwaarmaker en belanghebbenden te berichten 

conform de bijgesloten beslissing op bezwaar. 

 

10-07-2020    

B&O 4.2 Voorontwerp bestemmingsplan Rijksstraatweg 42b (2020-
0088437). 

Besloten wordt: 
1. het voorontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 42b 

e.o. met IDN: NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraat-1001 
vast te stellen; 

2. het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening te starten; 

3. het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 4 weken 
vrij te geven voor inspraak. 

10-07-2020    

B&O 4.3 Sluiten anterieure overeenkomst inzake projectgebied 
Vrouwgelenweg 2 (2020-0085025). 

Besloten wordt een anterieure overeenkomst aan te gaan met een 
ontwikkelaar met betrekking tot de bouw van vier woningen op de 
locatie Vrouwgelenweg 2. 



 

 

 

     

 

 

10-07-2020    

BOR 4.4 Definitief ontwerp Kerkstraat (2020-0083212) Besloten wordt het Definitief Ontwerp Kerkstraat vast te stellen. 

 

10-07-2020 4.5 Dorpsstraat wijziging horeca naar wonen (2020-0071458). Besloten wordt: 
1. in principe akkoord te gaan met de functiewijziging van 

het pand Dorpsstraat 62 van horeca/slijterij naar 3 
woningen; 

2. bij dit besluit een aantal voorwaarden te stellen over 
geluid, openbaar groen en draagvlak. 
 

10-07-2020 4.6 Het vellen van 57 vergunningplichtige bomen (2020-
0071475). 

Besloten wordt: 
1. een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen 

van 57 bomen op diverse locaties, volgens kaplijst en 
situatietekeningen; 

2. 57 nieuwe bomen aan te laten planten vanuit het 
lopende onderhoudsbudget voor groenvoorziening om 
het bomenbestand op peil te houden. 

 

    

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2020, 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 


