BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019
Aanwezig:

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

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 juli 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Op 20 en 21 september a.s. is de viering van het 20-jarig bestaan
van De Volgerlanden.

4.

Voorbespreken commissievergaderingen.

De commissievergadering wordt voorbesproken.

5.

Voorbespreken Drechtstedendinsdag.

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

BOR

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Voorstel tot benoeming straatnamen in de deelgebieden
Besloten wordt de straatnamen te benoemen in de deelgebieden
Laantjes en Straatjes en enkele aangrenzende paden in de Laantjes en Straatjes en enkele aangrenzende paden in De
Volgerlanden (2357028).
Volgerlanden. Aangewezen worden:
1. Spade
2. Schoffel
3. Zeis
4. Pootstok
5. Schrepel
6. Hark
7. Zaaivat
8. Platglas
9. Sikkel
Voor drie aangrenzende paden worden aangewezen:
1. Boomgaardpad
2. Tuinlandpad
3. Weilandpad
Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en in
weekblad 'De Brug'.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG

1.

Wethouder Van Die blikt terug op een geslaagde Zomerparkdag en dankt de ambtelijke organisatie voor het verrichtte werk.

2.

Wethouder Van Die deelt mede dat Smit Mode nu ook het predikaat 'dementievriendelijk' mag voeren. De aandacht voor
dementie verbreedt zich in Hendrik-Ido-Ambacht.

3.

Wethouder Flach heeft gesproken op het democratiefestival in Nijmegen.

4.

Wethouder Flach koppelt terug uit het HIT-Team van de Regiodeal, wat samen is geweest. Het is gestoeld op drie pijlers,
human-capital, innovatie-stimulering en de Drechtstedelijke oevers. Aan de Regiodeal zit een uitgebreid lobby-traject
gekoppeld.

5.

Wethouder Van Die deelt mede dat de opening en ingebruikname van het zwembad wordt uitgesteld vanwege een
stroomstoring in de meterkast, die moeilijk is op te lossen. Zelfs de importeur en de fabrikant zijn al bij het probleem
betrokken.

6.

De burgemeester deelt mede dat volgend jaar 75 jaar bevrijding wordt gevierd in Nederland. De te organiseren activiteiten op
4 en 5 mei zullen daarom extra geld kosten. De totale kosten worden geschat op € 12.500,00. Het college besluit om deze
kosten uit het representatiebudget te betalen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

