BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019.
Aanwezig:

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

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 mei 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

Best.Zkn./
WOS/raad

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Zienswijzen begrotingen 2020 en jaarstukken 2018
verbonden partijen (2294268).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en ontwerp
begrotingen 2020 van GR Drechtsteden, GR Drechtwerk,
GR Omgevingsdienst, GR Veiligheidsregio, GR Dienst
Gezondheid & Jeugd, GR NRIJ en Bureau Openbare
verlichting;
2. in te stemmen met de concept zienswijze op:
a. de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de GR
Drechtsteden
b. de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de GR
Drechtwerk
c. de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de GR
Veiligheidsregio
d. de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de GR
Omgevingsdienst
e. de begroting 2020 van de GR Dienst Gezondheid &
Jeugd
f. de begroting 2020 van de GR NRIJ;
3. in te stemmen om geen zienswijze in te dienen op de
begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van Bureau
Openbare Verlichting;
4. de concept zienswijzen ter vaststelling aan te bieden
aan de gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel.

B&O

B&O/RZ/
DeVo/raad

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

3.1

Renovatie kleedruimtes en leidingwerk Sporthal De
Ridderhal (2283030).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Voorrangsregeling sociale huurwoningen/
huisvestingsverordening (2293143).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de renovatie van de kleedruimtes en
leidingwerk in sporthal “De Ridderhal” en in
samenwerking met Stichting Cascade een
uitvoeringsplan op te stellen ten behoeve van de
renovatie in 2020;
2. voor de uitvoering van het renovatieproject de
financiële middelen beschikbaar te stellen die reeds bij
de meerjarenonderhoudsplanning voor de Sporthal De
Ridderhal zijn vastgesteld: voor warmte-distributie
€ 18.203,-, voor luchtbehandeling € 15.298,- en voor
warmte-opwekking € 17.320,-;
3. in 2019 een incidentele subsidie van € 62.000,- te
verlenen aan Stichting Cascade als aanvullende
financiële bijdrage voor de gezamenlijke uitvoering van
het project en dit te dekken uit het resultaat van de
jaarrekening 2018.

Besloten wordt:
1. de gemeenteraad voor te stellen om de
Huisvestingsverordening Hendrik-Ido-Ambacht vast te
stellen en per 1 juli 2019 in werking te laten treden en de

Huisvestingsverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2015 per 1
juli 2019 in te trekken;
2. de lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen vast te
stellen.
B&O

4.2

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Scheepswerf
en Machinewerf 't Ambacht (2296895).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift d.d.
19 november 2018 door Scheepswerf en Machinefabriek 't
Ambacht, hierna te noemen bezwaarmaker;
2. kennis te nemen van het advies van de commissie
bezwaarschriften, d.d. van 8 april 2019;
3. conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
a. bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in de
bezwaren;
b. de bezwaargronden ongegrond te verklaren;
c. Het besluit van 1 november 2018 in stand te laten
onder aanvulling van de motivering onder punt B en
onder intrekking van punt F van de last onder
dwangsom. Ook de foto's die zijn genomen ten tijde
van de constatering van de overtredingen worden aan
het besluit toegevoegd;
4. bezwaarmaker te berichten conform bijgaande
beslissing op bezwaar.

B&O

4.3

Herstart project Zuidwende-Zuid (2294242).

Besloten wordt in te stemmen met de opstelling van een
startnotitie voor het inrichten van het gebied Zuidwende-Zuid met
(para)medische functies en groenvoorzieningen.

B&O/RZ/
DeVo/raad

4.4

Rapportage projecten Structuurvisie 1e halfjaar 2019
(2287412).

Besloten wordt in te stemmen met het raadsvoorstel om kennis te
nemen van de rapportage projecten Structuurvisie 1e halfjaar
2019.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Lafleur koppelt terug uit het Pfo Mobiliteit, waar o.a. is gesproken over de waterbus en de gedane aanbesteding.
De Drechtstedengemeenten zitten op één lijn.

2.

De burgemeester deelt mede dat de Veiligheidsregio zich zorgen maakt over de werkzaamheden met betrekking tot de A15,
A16 en N3 in relatie tot bereikbaarheid en aanrijtijden bij calamiteiten.

3.

Wethouder Van Die heeft een mail ontvangen van de heer Meijer, wethouder in Ede, met het verzoek om een open brief aan
het kabinet te sturen, waarin de brief van de VNG over de tekorten in de jeugdzorg wordt ondersteund. Het college besluit om
de brief mede te ondertekenen.

4.

Het college bezoekt de bouw van het nieuwe zwembad en is verheugd over de voortgang en de tot nu toe geleverde kwaliteit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

