BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
R.J. Lafleur
E.F.M.M. Bressers

,
,
,
,

burgemeester
wethouder
wethouder
loco-gemeentesecretaris

Afwezig:

S. van Die
A.J.M. Martens

,
,

wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 3 december 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 10 december 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach geeft aan dat de bouwplanning voor 2020 gereed
is. Vanaf week 6 gaat er weer gebouwd worden.

Actie/info
SECR

Best.Zkn.

BOR

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Financiën camerahandhaving
Sophiapromenade/Sophiapark (2396895).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Voorstel tot benoeming straatnamen van het
bedrijventerrein Ambachtsezoom (2395939).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

Besloten wordt:
1. het restant van het budget van 2019 voor de
camerahandhaving van € 45.425,- over te hevelen van
2019 naar 2020 en met de jaarrekening te formaliseren;
2. daarnaast de jaarlijkse kosten vanaf 2021 te ramen op
€ 10.000,- en beschikbaar te stellen voor drie jaar en op
te nemen in de kadernota.

Het voorstel wordt aangehouden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Flach heeft een gesprek gehad met de schoolbesturen over het IHP. De schoolbesturen zijn unaniem akkoord met
de opzet van het IHP.

2.

Wethouder Flach meldt dat de regiodeal door 6 van de 7 gemeenten in ieder geval ondertekend gaat worden.

3.

Wethouder Lafleur heeft namens de gemeente de PALT-afspraken ondertekend.

4.

Wethouder Lafleur heeft een kennismakingsgesprek gehad met de heer Van Tulder, hoogleraar Fairtrade aan de Erasmus
Universiteit.

5.

Burgemeester Heijkoop heeft de ontvangst van de Commissaris van de Koning, de heer Smit, bij de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid bijgewoond.

6.

Burgemeester Heijkoop meldt de benoeming van Caren Frentz als nieuwe directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019,
de secretaris,

de burgemeester,

