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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 17 NOVEMBER 2020

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; de heer Dre Martens, gemeentesecretaris; 
de heer Steven van Die, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 

november 2020 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Commissievergaderingen bespreken 
Secretariaat

De commissievergaderingen worden besproken. In 
de commissie WOS is o.a. het preventieplan 
uitgebreid besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
4 Principebesluit toekomstige 

Samenwerking Drechtsteden – (2020-
0146702)
Bestuurszaken

Het voorstel wordt aangehouden.

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Ontwerpbestemmingsplan 

Rijksstraatweg 42b – (2020-0145953)
Beleid & Ontwikkeling

1. in te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan 'Rijksstraatweg 42b' met 
plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraat-2001;
2. In te stemmen met de notitie 'm.e.r.-
beoordeling' die is opgesteld voor het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
Rijksstraatweg 42b;
3. te besluiten dat er geen m.e.r.-procedure 
doorlopen hoeft te worden;
4. het bestemmingsplan 'Rijksstraatweg 42b' samen 
met de m.e.r.-beoordeling als ontwerp gedurende 
zes weken op de wettelijk voorgeschreven wijze 
ter inzage te leggen;
5. de gemeenteraad te informeren over de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
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met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

6 Bestemmingsplan Jaagpad naast 1 – 
(2020-0148012)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Jaagpad naast 1 ', 
bestaande uit de toelichting, de planregels en de 
verbeelding in elektronische en papieren vorm 
gewijzigd vast te stellen onder plan-
identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp40naastJaagpad1-3001, met als 
ondergrond 'Grootschalige Basiskaart (GBK).
2. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening te besluiten om voor het plangebied geen 
exploitatieplan vast te stellen.

Het college besluit om:
3. De gemeenteraad voor te stellen om het 
bestemmingsplan 'Jaagpad naast 1' met de digitale 
planidentificatie 
NL.IMRO.0531.bp40naastJaagpad1-3001 vast te 
stellen;

7 Beslissing op bezwaarschrift Brug nabij 
Bongerd 4 – (2020-0141354)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de 9 bezwaarschriften, 
ingediend in de periode van 28 mei 2020 tot en 
met 1 juli 2020
2. Kennis te nemen van het verweerschrift d.d. 3 
september 2020;
3. Kennis te nemen van het advies van de 
commissie bezwaarschriften, d.d. 24 september 
2020;
4. Conform het advies van de commissie 
bezwaarschriften, de bezwaarschriften 
ontvankelijk en de bezwaren ongegrond te 
verklaren, het besluit van 20 mei 2020 in stand te 
laten en (indien van toepassing) het verzoek om 
proceskostenvergoeding af te wijzen;
5. De 9 bezwaarmakers te berichten door 
toezending van de beslissing op bezwaar.

8 Participatienota 'Ambachtse Aanpak' – 
(2020-0141282)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de participatienota 'Ambachtse Aanpak' vast te 
stellen

Het college besluit om:
2. in te stemmen met de participatienota 
'Amabchtse aanpak' en deze ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 1. De burgemeester deelt mede dat hij met 
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Secretariaat de griffier heeft gesproken om de 
gemeenteraadsvergadering van december 
weer fysiek in de Raadzaal te houden.

2. Wethouder Flach blikt terug op een 
vruchtbaar strategisch overleg over 
Noordoevers. Bedoeling is om 8 december 
a.s. een voorstel in het college te 
behandelen, waarna in december e.e.a. in 
de commissie kan worden gepresenteerd.

3. Wethouder Flach deelt mede dat de week 
van de ondernemer is begonnen.

4. Wethouder Lafleur deelt mede dat de 
lancering van een website over het 
warmtenet aanstaande is.

5. De burgemeester deelt zijn zorgen met 
betrekking tot de ernstige jeugdoverlast 
van de laatste week. Zwaar vuurwerk 
speelt hierbij een grote rol. Ondanks 
beperkte capaciteit van politie en boa's 
zet de burgemeester in op stevige 
maatregelen. Hij zal de commissie 
hierover informeren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


