BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2020.
Aanwezig:

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

,
,
,
,

wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Afwezig:

J. Heijkoop

,

burgemeester

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 2 juni 2020.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Wethouder Flach deelt mede dat bewoners van de Burgemeester
van Akenwijk een extra verkeersontsluiting willen.

3.

Agendacommissie.

De agendacommissie wordt besproken.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

Actie/info
SECR

Best.Zkn./
raad

2.1

Kadernota 2021 (2020-0059888).

Besloten wordt:
1. de Kadernota 2021-2024 vast te stellen inclusief:
a. de in deze Kadernota opgenomen financiële
uitgangspunten;
b. de in deze Kadernota opgenomen actualisaties en
beleidsvoornemens;
c. de in de bijlage van deze Kadernota opgenomen
staat van reserves en voorzieningen en het voorstel
tot inzet reserve Sociaal Domein voor het
preventieplan;
d. de in deze Kadernota opgenomen kredieten van het
Meerjarig Investeringsprogramma en deze voor de
jaarschijf 2020 beschikbaar te stellen;
1. Havenhoofd € 442.000 (netto € 152.000);
2. de aanleg van een nieuwe toplaag voor een
kunstgrasveld van € 270.000 en het bestaande
krediet voor veld 5 met € 200.000 verlagen. (In
afwijking van de nota 'waarderen en afschrijven
2017' de afschrijftermijn voor kunstgrasveld 2 op
basis van gebruik en werkelijke levensduur te
stellen op 10 jaar in plaats van 15 jaar en de
afschrijftermijn van natuurgrasveld B op 15 jaar
in plaats van 20 jaar te stellen);
3. het renoveren van een natuurgras veld € 50.000.
2. in te stemmen met de budgettaire aanpassingen 2020
uit deze Kadernota door middel van een
begrotingswijziging.

BOR

2.2

Eerste voortgangsrapportage CAI-projecten 2020 (20200054806).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de eerste voortgangsrapportage
CAI-projecten 2020;
2. kennis te nemen en in te stemmen met de eerste
voortgangsrapportage CAI-projecten 2020.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

B&O

4.1

Rapportage projecten structuurvisie 1e halfjaar 2020
(2020-0038577).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de rapportage projecten
Structuurvisie 1e halfjaar 2020;
2. in te stemmen met het voorstel om de raad kennis te
laten nemen van de rapportage projecten Structuurvisie
1e halfjaar 2020.

B&O

4.2

Principeverzoek van Rhiant voor het bouwplan
Margrietstraat e.o. (2020-0058624).

Besloten wordt:
1. in principe medewerking te verlenen aan het initiatief
van Rhiant voor de sloop en herbouw van de woningen
aan Margrietstraat, Willem de Zwijgerstraat en
Marijkestraat;
2. de initiatiefnemer te verzoeken het plan verder uit te
werken onder de volgende voorwaarden:
dat sprake is van een balans tussen groen,
parkeerfaciliteiten en woningen;
daarbij de schets van bijlage 1.3 als uitgangspunt
te nemen;
dat het aantal parkeerplaatsen voldoende is;

-

de initiatiefnemer aantoont dat de
verkeerscirculatie na oplevering acceptabel is;
de initiatiefnemer alles doet wat in zijn vermogen
ligt om draagvlak in de omgeving te creëren;
3. pas na goedkeuring van een nader uitgewerkt plan mee
te werken aan een procedure voor wijziging van het
bestemmingsplan;
4. de initiatiefnemer op de hoogte te stellen van dit
besluit met bijgevoegde brief.
5. de gemeenteraad te informeren via een
raadsinformatiebrief.
Best.Zkn.

4.3

Raadsinformatiebrief Witte vlekkenplan.

De raadsinformatiebrief is besproken.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

De collegeconferentie van Drechtsteden staat nu gepland op 3 juli a.s. in de ochtend. Dat betekent dat de Lintjesregen
's middags zal plaatsvinden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020,
de secretaris,

de burgemeester,

