OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
P. van der Giessen
R.J. Lafleur
A.J.M. Martens

,
,
,
,
,

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Actie/info

Besluit

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Benoeming Babs voor 1 dag G. Meijer (2020-0045853).

Besloten wordt meneer G. Meyer te benoemen als buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand voor één dag op 7 oktober 2020.

1.2

Benoeming Babsen A.W.M. Pol-Van der Horst en J.G.
Bruins-Van Walbeek (2020-0045851).

Besloten wordt:
1. mevrouw A.W.M. Pol-van der Horst te benoemen tot
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor
een periode van 1 jaar, te weten van 01 mei 2020 tot 01
mei 2021;
2. mevrouw J.G. Bruins- van Walbeek te benoemen tot
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor
een periode van 1 jaar, te weten van 01 mei 2020 tot 01
mei 2021.

07-05-2020
Best.Zkn.
07-05-2020
Best.Zkn.

Actie/info

Onderwerp
2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Aanwending Eneco Middelen.

Besluit

01-05-2020
Best.Zkn.

Besloten wordt:
1. de fixe lening van 7,5 miljoen, met einddatum 1-12-2029
bij de Bank Nederlandse Gemeenten vervroegd af te
lossen;
2. de fixe lening van 5 miljoen, met einddatum 1-9-2027 bij
de Bank Nederlandse Gemeenten te herfinancieren door
een 25-jarige lineaire lening;
3. een nieuwe bestemmingsreserve te vormen met de naam
Reserve Strategische Investeringen en daar een bedrag
van € 6,5 miljoen aan toe te voegen;
4. een nieuwe algemene reserve te vormen met de naam
Algemene Reserve Eneco en daar een bedrag van € 7,5
miljoen aan toe te voegen;
5. de onderstaande criteria te hanteren om te toetsen of
concrete projecten in aanmerking komen voor financiering
uit de Reserve Strategische Investeringen:
de reserve is bedoeld voor het doen van grote
investeringen met een structureel rendement,
gericht op de toekomst en met een blijvend
karakter;
de reserve is bedoeld voor strategische
investeringen op het gebied van infrastructuur en
bereikbaarheid, duurzaamheid,
onderwijshuisvesting of fysieke randvoorwaarden

Actie/info

Onderwerp

Besluit
-

-

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN

3.1

RIB terugkoppeling besluiten Algemeen Bestuur Dienst
Gezondheid & Jeugd (2020-0041234).

voor het sociaal domein.
de resultaten en effecten van een project wat
bekostigd wordt uit de reserve moeten een
evidente bijdrage leveren aan de doelen en
ambities uit het vigerende coalitieprogramma.
projecten waarbij ook extern kapitaal wordt
aangetrokken, hebben de voorkeur boven projecten
waarbij dit niet het geval is.

07-05-2020
B&O

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de informatiebrief van Algemeen
Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd over de
besluitvorming van 5 maart jl.;
2. de informatiebrief ter kennis brengen aan de
gemeenteraad;
3. bijgaande memo, waarin de acties vanuit de gemeente
worden toegelicht, vaststellen en samen met de
raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toesturen.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Vaststelling bevoegdhedenovereenkomst (2020-0043291).

Besloten wordt in te stemmen met de
Bevoegdhedenovereenkomst Overleg lokale arbeidsvoorwaarden
Drechtsteden/ Zuid-Holland Zuid en het gelijktijdig intrekken van
de Bevoegdhedenovereenkomst NGO 2018.

4.2

Regeling alcohol-, drugs- en medicijngebruik (20200043293).

Besloten wordt in te stemmen met de regeling alcohol-, drugs- en
medicijngebruik.

07-05-2020
Best.Zkn.

07-05-2020
Best.Zkn.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2020,
de secretaris,

de burgemeester,

