
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2020. 

 
Aanwezig:     J. Heijkoop  , burgemeester 
  A.J. Flach  , wethouder               
  S. van Die  , wethouder 
                    R.J. Lafleur  , wethouder 
  E.F.M.M. Bressers , loco-gemeentesecretaris 
   
Afwezig: A.J.M. Martens  , gemeentesecretaris 

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 juli 2020. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conform besluitenlijst d.d. 1 september 2020. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 4. Voorbespreken Drechtstedendinsdag. De Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER   

Best.Zkn. 1.1 Verrekening inkomsten nevenfuncties politieke 
ambtsdragers (2020-0092009). 

Besloten wordt vast te stellen dat er geen verrekening van 
(eventuele) neveninkomsten over 2019 moet plaatsvinden voor de 
heren Flach, Lafleur, van Die en Heijkoop. 

 

Best.Zkn. 1.2 Herbenoeming BABS K. van der Staaij (2020-0066897). Besloten wordt: 
1. mevrouw K.O. van der Staaij te herbenoemen als 

buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand; 
2. de benoeming in te laten gaan met terugwerkende 

kracht vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2024. 
 

Best.Zkn. 1.3 BABS voor 1 dag (16-10-2020) A. Koolmees (2020-
0101209). 

Besloten wordt de heer A. Koolmees te benoemen tot 
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag op 16 
oktober 2020. 

 

Best.Zkn. 1.4 Benoeming de heer Y Bijzen als ambtenaar van de 
burgerlijke stand (2020-0101102). 

Besloten wordt de heer Y. Bijzen te benoemen als ambtenaar 
burgerlijke stand voor de periode dat hij in dienst is van 
Dienstverlening Drechtsteden. 

    

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH  

Best.Zkn./ 
raad 

2.1 Monitor Groeiagenda (2020-0098050). Besloten wordt kennis te nemen van de Monitor Groeiagenda en 
deze voor kennisgeving aan te bieden aan de raad. 



 

 

 

 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE  

Best.Zkn./ 
raad 

3.1 Zienswijze begroting SOJ 2020 (2020-011078). Besloten wordt: 
1. de zienswijze op de begrotingswijziging 2020 van de 

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ vast te stellen; 
2. het financiële effect van deze wijziging te verwerken in 

de Winternota 2020; 
3. in te stemmen met de concept zienswijze op de 

begrotingswijziging 2020 van de Serviceorganisatie 
Jeugd ZHZ;  

4. deze zienswijze ter besluitvorming voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR  

B&O 4.1 Ontwerp bestemmingsplan Vrouwgelenweg achter 80 
(2020-0088897). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 

'Vrouwgelenweg achter 80' met plan-
identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp34Vrouwgelenw80-3001; 

2. te besluiten dat er geen m.e.r.-procedure doorlopen 
hoeft te worden; 

3. het bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg achter 80' als 
ontwerp gedurende zes weken op de wettelijk 
voorgeschreven wijze ter inzage te leggen; 

4. de gemeenteraad te informeren over de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door 
middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 



 

 

 

 

 

 

B&O/raad 4.2 Toegangsbesluit coördinatieregeling Dorpsstraat 62 (2020-
0105636). 

Besloten wordt: 
1. de coördinatieregeling ex. artikel 3.30  lid 1 onder b. 

Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren 
voor de transformatie van het pand Dorpsstraat 62 van 
detailhandel/horeca naar wonen; 

2. de voorbereidingsprocedures te coördineren voor de 
volgende relevante besluiten: 
- het vaststellen van het bestemmingsplan 

‘Dorpsstraat 62' op grond van artikel 3.8 Wro; 
- het verlenen van hogere grenswaarden op grond van 

de Wet geluidhinder; 
- het verlenen van de benodigde 

omgevingsvergunningen voor de realisatie van de 
woningbouwontwikkeling. 

3. een terugvalregeling op te nemen voor het geval dat 
één van de onder 2 genoemde toestemmingen om 
onvoorziene redenen wegvalt. 

 

B&O 4.3 Principeverzoek autohandel Langeweg 59 (2020-0077725). Het voorstel wordt aangehouden. 

 

B&O 4.4 Voortgang jaarprogramma OZHZ (2020-0103874). Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage bij 

Jaarprogramma 2020 van OZHZ; 
2. kennis te nemen van de sturingsmogelijkheden op de 

inzet en besteding binnen het Jaarprogramma 2020; 
3. te kiezen voor optie 3 onder "Argumenten" en niet te 

sturen op inzet en besteding binnen het Jaarprogramma 
OZHZ. 



 

 

 

 

 

 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Van Die meldt dat in het kader van de Zomerparkdag 2020 de Ambachtse vrijwilligers een bon van € 7,50 hebben 
gekregen voor besteding bij Cascade.  

 2. De loco-secretaris geeft aan dat a.s. zondag 6 september op RTL4 in het programma “Goed Geregeld” een item over onze 
organisatie te zien zal zijn. Het thema van dit programma is werkgeluk. Op de zaterdag daarna zal het programma herhaald 
worden.  

   

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


