
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 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. 8 september 2020. Conform vastgesteld. 

 2. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

Best.Zkn. 1.1 Oriënterend bespreken Lichtplan (2020-0113066). Het voorstel wordt oriënterend besproken. 

 

 

 

 

2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 



 

 

 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O 3.1 Aansluiting Informatieknooppunt Zorgfraude (2020-
0111429). 

Besloten wordt aan te sluiten bij het Informatieknooppunt 
Zorgfraude (IKZ). 

B&O 3.2 Vaststelling Uitvoeringsprogramma subsidies 2021 (2020-
0110745). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met de vaststelling van het 

Uitvoeringsprogramma subsidies 2021; 
2. onder voorwaarde dat, na vaststelling van het 

Uitvoeringsprogramma, voor raad en college inzichtelijk 
wordt gemaakt of prestatieovereenkomsten vanwege 
Corona in 2021 haalbaar zijn en hierover afzonderlijk 
wordt gerapporteerd; 

3. de portefeuillehouder opdracht te geven om in 
gestructureerd overleg te treden met Cultureel Centrum 
Cascade, Bibliotheek AanZet en het zwembad over de 
prestaties 2021 en de daaraan gekoppelde subsidies en 
de raad daarover periodiek te informeren. 

Wethouder Flach is om principiële redenen tegen niet 
noodzakelijk activiteiten met betrekking tot het 
Uitvoeringsprogramma subsidies 2021 die op zondag plaatsvinden. 

 



 

 

 

 

 

 

B&O/raad 3.3 Vaststelling Subsidieplafonds 2021 en 2022 (2020-
0110748). 

Besloten wordt: 
1. de gemeenteraad voor te stellen het subsidieplafond 

2021 vast te stellen op € 5.180.733,- en het 
subsidieplafond 2022 voorlopig vast te stellen; 

2. voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken of 
prestatieovereenkomsten vanwege Corona in 2021 
haalbaar zijn en hierover afzonderlijk naar de raad te 
rapporteren; 

3. de portefeuillehouder opdracht te geven om in 
gestructureerd overleg te treden met Cultureel Centrum 
Cascade, Bibliotheek AanZet en het zwembad over de 
prestaties 2021 en de daaraan gekoppelde subsidies en 
de raad daarover periodiek te informeren. 

Wethouder Flach is om principiële redenen tegen niet 
noodzakelijk activiteiten met betrekking tot het 
Uitvoeringsprogramma subsidies 2021 die op zondag plaatsvinden. 
 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Lafleur koppelt terug uit de bijeenkomst van de Drechtstedelijke wethouders Wonen met de directeuren van de 
woningcorporaties. Het was een constructieve bijeenkomst. 

 2. Rhiant heeft de plannen met betrekking tot de Oranjebuurt aan de raadsleden gepresenteerd. De wandeling van de raadsleden 
langs de zogenaamde 'witte vlekken' was leuk en is goed verlopen. 

 3. De burgemeester heeft vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan medewerkers van de brandweer. Ook heeft hij twee 
gemeentelijke pluimen uitgereikt. 



 

 

 

 

 

 4. Wethouder Flach deelt mede dat momenteel wordt gewerkt aan een saneringsplan voor Noordoevers. 

   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 september 2020, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 


