OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 8 JUNI 2021

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

NR.

Onderwerp

Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1

Vaststellen besluitenlijst d.d. 1 juni
2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Project de Volgerlanden
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3

Agendacommissie
Secretariaat

De agendacommissie wordt besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
4

Artikel 48 A.U.B. mail & berichtenapps
– (2021-0076434)
Bestuurszaken

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen
ex. art. 48 Reglement van Orde 'mailboxen en
berichtenapps', en deze naar de gemeenteraad te
verzenden.

Portefeuille Wethouder Flach
5

Beschikbaarstelling
voorbereidingskrediet voor
bodemsanering perceel Veersedijk 301303 (Noordoevers) – (2021-0067854)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van
een voorbereidingskrediet ten bedrage van € 4,25
mln. ten behoeve van de kosten voor
bodemsanering van het perceel Veersedijk 301303.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
6

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder van Die heeft op de Dag van de
jonge mantelzorger de school De Klimboom
bezocht.
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2. Wethouder van Die deelt mede dat in het kader
van het inkoopkader jeugdhulp deze week
regionaal twee regionale raadsbijeenkomsten
worden georganiseerd.
3. Wethouder Van Die deelt mede dat het Rijk
voor begrotingsjaar 2022 extra middelen
beschikbaar stelt ten behoeve van de jeugdhulp.
4. Wethouder Lafleur heeft kennisgemaakt met de
nieuwe directeur van de Blije Borgh.
5. Wethouder Flach deelt mede dat de nieuwe
Willem de Zwijgerschool feestelijk is geopend. Er
is bij de school veel tevredenheid over het
gebouw.
6. Wethouder Flach deelt mede dat er eerste
palen zijn geslagen bij het Waterbusplein en op
Ambachtsezoom.
7. Wethouder Flach deelt mede dat in het
Drechtstedenbestuur is afgesproken dat hij tot
eind dit jaar de portefeuille financiën krijgt. Deze
portefeuille is vacant vanwege het vertrek van
wethouder Verheij van gemeente Alblasserdam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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