OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019.

Aanwezig:

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

Actie/info
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burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Definitieve gunning bouw nieuwe Willem de Zwijgerschool Besloten wordt Bouwbedrijf Remmers B.V. uit Tilburg de bouw van
(2300422).
de nieuwe Willem de Zwijgerschool definitief te gunnen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Actualisatie Incidentenplan Riolering (2286589).

16-05-2019
B&O

14-05-2019
BOR

Besloten wordt in te stemmen met het Incidentenplan Riolering
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

14-05-2019
B&O

4.2

Aanvulling Nota VTH OZHZ inzake toezicht op asbestverwijdering (2298421).

Besloten wordt het beleid inzake toezicht op asbestverwijdering
door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, ter aanvulling op de
nota VTH-beleid gemeentelijke taken ZHZ 2018-2020, vast te
stellen.

4.3

Vaststelling naamgeving Brink (2265920).

Besloten wordt de naam 'Brink' definitief vast te stellen voor het
gebiedje ingesloten door de Antoniuslaan/Graaf Willemlaan/Jan
Wissenslaan.

4.4

Aanwijzing toezichthouders vergunningverlening en
handhaving en aanwijzing toezichthouder telecom- en
leidingenverordening handboek kabels en leidingen
(2295414).

Besloten wordt:
1. medewerkers met de functienaam Toezichthouder en
handhaver C en externe dienstverlener IC, werkzaam bij
afdeling Beheer Openbare Ruimte, team
Vergunningverlening en Handhaving aan te wijzen als
toezichthouders vergunningverlening en handhaving als
bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet
bestuursrecht;
2. medewerkers met de functienaam Toezichthouder en
handhaver C, werkzaam bij afdeling Beheer Openbare
Ruimte, team Uitvoering aan te wijzen als
toezichthouders kabels en leidingen als bedoeld in artikel
5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;
3. op grond van artikel 5.12 Awb de betreffende
medewerkers een legitimatiebewijs te laten verstrekken.

14-05-2019
BOR

14-05-2019
BOR

16-05-2019
B&O/RZ/
DeVo/raad

4.5

Vaststelling bestemmingsplan Langeweg 101 (2296464).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het vast te stellen bestemmingsplan
'Langeweg 101' ;
2. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
'Langeweg 101' bestaande uit de toelichting, de
planregels en de verbeelding in elektronische en
papieren vorm vast te stellen onder planidentificatienummer NL.IMRO.0531.bp38langeweg1013001, met als ondergrond 'Grootschalige Basiskaart
(GBK)';
3. de initiatiefnemer schriftelijk in kennis te stellen van de
besluitvorming door de gemeenteraad.

