OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 20 APRIL 2021

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. 13 april
2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Project de Volgerlanden
Secretariaat

De virtuele woonbeurs van De Volgerlanden d.d.
17 april jl. was een groot succes. De belangstelling
voor de woningen is groot.

3

Commissievergaderingen
(voor)bespreken
Secretariaat

De commissievergaderingen worden besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
4

Uitkeren steunbijdrage cultuur – (20210042373)
Beleid & Ontwikkeling

1. De vanuit de provincie ontvangen noodsteun
voor cultuur á € 50.000 beschikbaar te stellen en
uit te keren aan cultureel centrum Cascade.
2. Van de uit het Rijk ontvangen compensatie voor
de lokale culturele infrastructuur € 98.000
eenmalig beschikbaar te stellen voor cultureel
centrum Cascade en toe te voegen aan de
budgetten voor Cascade.

5

Vaststellen Beleidskader
Onderwijsachterstandenbeleid – (20210039436)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. het beleidskader onderwijsachterstandenbeleid
vast te stellen.
Het college besluit om:
2. in te stemmen met het beleidskader
onderwijsachterstandenbeleid, onder voorbehoud
van positief advies van schoolbesturen en
kinderopvang (LEA).
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6

Collegevoorstel budget Lokale Impuls
2.0 – (2021-0051304)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Bij de kadernota het resterende bedrag van ca.
€ 32.000 van de Lokale Impuls van 2020 via
resultaatbestemming mee te nemen naar 2021 en
het overige deel zijnde, € 128.000,00 vrij te laten
vallen bij het jaarrekeningresultaat.

Portefeuille Wethouder Lafleur
7

Zienswijze begroting GR Gevudo 2022 –
(2021-0046924)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Geen zienswijze over de begroting van de GR
Gevudo 2022 kenbaar te maken
Het college besluit om:
2. De gemeenteraad voor te stellen geen
zienswijze op de begroting 2022 kenbaar te
maken.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
8

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die deelt mede dat het
zwembad deze ochtend is geopend. Er zal nog wel
bestuurlijk overleg worden gevoerd over de
tariefstructuur.
2. Wethouder Lafleur heeft een leuk gesprek
gevoerd met VMB-Automation over duurzaamheid.
3. Wethouder Flach blikt terug op mooie bezoeken
bij Rijsdijk en Fris Facilitair.
4. Vanuit zijn regio-portefeuille deelt wethouder
Van Die mede dat het aantal kinderen dat moet
wachten op de jeugdbescherming fors daalt.
5. Wethouder Van Die deelt mede dat Stichting
Jong Zwijndrecht ook geld van het Rijk krijgt,
waardoor onze bijdrage omlaag kan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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