BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 februari 2019.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
S. van Die
R.J. Lafleur
A.J.M. Martens

Actie/info
SECR

,
,
,
,
,

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 februari 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 19 februari 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach schetst waar het trapveldje komt in
Volgerlanden, tussen Forel en Bliek. Dit is tot stand gekomen in
nauw overleg met de bewoners. In Volgerlanden-Oost tegen de
Onderdijkse Rijweg zal een bootcampterrein worden gerealiseerd.

4.

Voorbespreken commissievergaderingen

De commissievergaderingen worden voorbesproken.

Best.Zkn./
Aba/Fin/
raad

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Dertiende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden (GRD) (2241825).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

B&O/WOS/ 3.1
raad

BOR

Statutenwijziging Onderwijsgroep Zuid-Hollandse
Waarden (OZHW) (2244103).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

VTH Beleidsplan 2019-2023 (2229045).

Besloten wordt:
1. het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke
regeling Drechtsteden (dertiende wijziging) vast te
stellen;
2. de raad voor te stellen het bijgevoegde wijzigingsbesluit
vast te stellen;
3. het bijgevoegde wijzigingsbesluit toe te zenden aan alle
deelnemende bestuursorganen.

Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen om in te
stemmen met de wijziging van artikel 17, lid 5 van de statuten van
de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
(OZHW).

Besloten wordt in te stemmen met het voorliggende VTH
beleidsplan 2019-2023.

BOR/RZ/De 4.2
Vo/raad

Wijziging afdeling 3 Algemene Plaatselijke Verordening
(het bewaren van houtopstanden) (2225164).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de wijzigingen aan afdeling 3 (het
bewaren van houtopstanden) van de Algemene
Plaatselijke Verordening 2019;
2. de raad middels bijgevoegd raadsbesluit voor te stellen
akkoord te gaan met de wijzigingen aan afdeling 3 van de
Algemene Plaatselijke Verordening 2019.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Lafleur deelt mee dat hij is gekozen in het dagelijks bestuur van Gevudo.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

