BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 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.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 mei 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 28 mei 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Naar aanleiding van het gesprek wat de burgemeester en
wethouder Flach hebben gevoerd met hun Zwijndrechtse collega's,
heeft het college van Zwijndrecht besloten om alle kosten met
betrekking tot het warmtenet in de GREX te laten, als het
resultaat van de GREX positief staat en blijft. Zo niet, dan betaalt
onze gemeente de kosten terug aan Zwijndrecht.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

Best.Zkn.

1.1

Algemene Ledenvergadering VNG 5 juni 2019 (2305000).

Het college neemt kennis van het advies voor de Algemene
Ledenvergadering van de VNG en besluit om wethouder Lafleur te
machtigen om namens Hendrik-Ido-Ambacht tijdens de ALV te
stemmen.

Best.Zkn./
Aba/Fin/
raad

1.2

Wijziging GR VRZHZ (2304902).

Besloten wordt de gemeenteraad voor te stellen op grond van de
Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 1.2) het college
toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gewijzigd vast te stellen
(wijzigingsbesluit) overeenkomstig de voorliggende tekst.

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Kadernota 2020 (2306472).

Best.Zkn./
Aba/Fin/
raad

Besloten wordt:
1. de Kadernota 2020-2023 vast te stellen inclusief:
a. de in deze Kadernota opgenomen
beleidsvoornemens;
b. de in deze Kadernota opgenomen financiële
uitgangspunten;
c. de in de bijlage van deze Kadernota opgenomen
staat van reserves en voorzieningen;
d. het in deze Kadernota opgenomen kredieten van het
Meerjarig Investeringsprogramma en deze voor de
jaarschijf 2019 beschikbaar te stellen;
2. in te stemmen met de budgettaire aanpassingen van
deze Kadernota door middel van een

begrotingswijziging;
3. de Kadernota door middel van bijgevoegd concept
raadsvoorstel en –besluit aan te bieden aan de
Gemeenteraad.
Best.Zkn./

2.2

Jaarstukken 2018 (2306474).

Besloten wordt in te stemmen met de Jaarstukken 2018 en deze
ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

BOR/RZ/De 2.3
Vo/raad

Reclame in de buitenruimte (2300167).

Mede gelet op de ingediende motie op 10 september 2018
aangaande reclame in de openbare ruimte, geeft het college aan
dat ze het adverteren in de openbare ruimte in Hendrik-IdoAmbacht wil terug dringen. Daarbij spreekt het college het
voornemen uit om:
- bestaande contracten met reclame exploitanten uit te
zitten en de contracten niet te verlengen (wat structureel
€ 63.000,00 minder inkomsten tot gevolgd heeft);
- de informatiezuilen (led-infopanelen) met gemeentelijke
informatie te handhaven;
- gelet op de huidige financiële situatie bij de kadernota
2021 een definitief besluit te nemen over het
evengenoemde en dit dan op te nemen bij de actualisatie
van het reclamebeleid in 2021;
- dit middels een raadsvoorstel aan te bieden aan de
gemeenteraad.

DeVo

Artikel 47 vragen gesteld door D66-fractie inzake het
project De Dijkwachter aan de Onderdijkse Rijweg
(2305983).

Besloten wordt akkoord te gaan met de voorgestelde
beantwoording van de vragen gesteld door de D66-fractie met
betrekking tot de vragen inzake het project De Dijkwachter aan
de Onderdijkse Rijweg in De Volgerlanden.

Aba/Fin/
raad

2.4

B&O/RZ/
DeVo/raad

B&O/RZ/
DeVo/raad

2.5

Vaststellen Gebiedsvisie Centrum (2302349).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Vaststelling Parkeernota nieuwe ontwikkelingen 2018 en
'Parapluherziening parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht'
(2303240).

Besloten wordt:
1. de Gebiedsvisie Centrum vast te stellen, in te stemmen
met de basisvariant en aan maximaal vijf
projectontwikkelaars de vraag te stellen voor het hele
gebied inclusief het openbare deel een ontwerp en een
financiële onderbouwing in te dienen;
2. een voorbereidingskrediet van € 120.000 beschikbaar te
stellen.

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het bijgevoegde bestemmingsplan
'Parapluherziening parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht
2018';
2. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
'Parapluherziening parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht
2018' ongewijzigd vast te stellen;
3. de gemeenteraad voor te stellen de 'Parkeernota nieuwe
ontwikkelingen 2018' vast te stellen.

BOR/RZ/De 4.2
Vo/raad

Baggerplan 2019 (2302816).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de inhoud van het Baggerplan 2019;
2. de gemeenteraad de financiële beslispunten van punt 3
voor te leggen door middel van een raadsvoorstel;
3. de meerjarenbegroting als volgt te wijzigen:
a. conform de voorgestelde financiering van het
baggerplan;
b. 33 procent van de baggerkosten te financieren door
het Gemeentelijk Rioleringsplan;
c. aframen budget in periode 2019-2024 met
€ 599.986,00;
d. een egalisatiereserve te vormen en jaarlijks tekorten
of overschotten aan deze reserve toe te voegen of te
onttrekken.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Van Die koppelt terug uit de evaluatie van de maatschappelijke begeleiding van statushouders, die bij vier
gemeenten is gehouden, waaronder Hendrik-Ido-Ambacht. De conclusie is dat er een positief beeld is over hoe wij dat doen,
met enkele verbeterpuntjes.

2.

Wethouder Flach heeft een bezoek gebracht aan Damen Shipyard, die bereikbaarheid en aantrekken van goed gekwalificeerd
personeel de belangrijkste items vindt.

3.

Wethouder Lafleur heeft de Banana-Fairtrade-Award uitgereikt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

