OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 25 MEI 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. 18 mei
2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Project de Volgerlanden
Secretariaat

Er wordt druk gebouwd in De Volgerlanden, de
ontwikkeling van de verschillende dorpjes loopt
goed.

3

Commissie Aba/Fin voorbespreken
Secretariaat

De commissie Aba/Fin wordt voorbesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
4

Compensatievergoeding voor de
vervoerder leerlingenvervoer tijdens
de eerste en tweede lockdown periode
in 2020 en 2021 – (2020-0060108)
Beleid & Ontwikkeling

1. Het besluit over doorbetaling van 80% van de
niet-gereden ritten op grond van de
vervoersovereenkomsten met DVG tijdens de
eerste lockdown periode (de periode van 16 maart
t/m 30 juni 2020) te formaliseren.
Het college besluit om:
2. In te stemmen met de continuïteitsbijdrage van
70% van niet-gereden ritten ter dekking van de
vaste lasten van de vervoerder DVG tijdens de
tweede lockdown periode (de periode van 16
december 2020 tot 8 februari 2021).
3. Indien de VNG adviseert om in een later stadium
de continuïteitsbijdrage naar 80% te verhogen,
hiermee in te stemmen.

5

Overdragen participatieplekken naar
lokaal niveau – (2021-0059588)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.
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Portefeuille Wethouder Lafleur
6

Rapportage projecten Structuurvisie 1e
halfjaar 2021 – (2021-0051819)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van de rapportage projecten
Structuurvisie 1e halfjaar 2021.
Het college besluit om:
2. de rapportage projecten Structuurvisie 1e
halfjaar 2021 vast te stellen en deze ter
kennisname aan te bieden aan de raad.

7

Transitievisie Warmte 2021 – (20210067892)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de Transitievisie Warmte
2021 en deze vast te stellen.
Het college besluit om:
2. In te stemmen met de Transitievisie Warmte
2021 (TVW 2021);
3. De raad te verzoeken kennis te nemen van de
Transitievisie Warmte 2021 en deze vast te
stellen.

8

Regionale Energiestrategie
Drechtsteden 1.0 – (2021-0067890)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0
vast te stellen.
Het college besluit om:
2. In te stemmen met de Regionale
Energiestrategie Drechtsteden 1.0 (RES 1.0);
3. In te stemmen met de verzending van de RES
1.0 aan het Nationaal Programma RES met als
regionaal bod 0,37 TWh duurzame opwekking,
12.000 tot 25.000 aardgasvrije woningen en 20%
energiebesparing in de gebouwde omgeving in het
jaar 2030;
4. De raad te verzoeken kennis te nemen van de
Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 (RES
1.0) en deze vast te stellen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Flach heeft het bedrijf
Goedhuis/Welstands Bouw bezocht. Zij maken
prefab-woningen en willen verder groeien.
2. De secretaris deelt mede dat invoering van de
omgevingswet waarschijnlijk weer wordt
uitgesteld. Met een half jaar dit keer. Dit is ook
financieel nadelig. De secretaris zal namens de
regiobrede samenwerking Omgevingswet regio
Zuid-Holland een signaal afgeven aan de VNG wat
meegenomen kan worden naar de bespreking met
de minister.
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3. Wethouder Van Die koppelt terug uit het DB van
de DG&J, waarbij stil is gestaan en zorgen zijn
gedeeld over de financiële situatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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