BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 september 2020.
Aanwezig:

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

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 1 september 2020.

Conform vastgesteld.

2.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

3.

Agendacommissie

De Agendacommissie wordt besproken.
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B&O/raad

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Samenwerkingsovereenkomst Meld Misdaad Anoniem
(2020-0075149).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Begroting 2021 (2020-0112931)

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

3.1

Verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht
(2020-0060109).

Besloten wordt de samenwerkingsovereenkomst Gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht en Meld Misdaad Anoniem te ondertekenen.

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de begroting 2021;
2. de begroting van het dienstjaar 2021 vast te stellen;
3. kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024;
4. de kredieten voor het jaar 2021 beschikbaar te stellen
zoals opgenomen in de financiële begroting onder
‘investeringen’.

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de Verordening Leerlingenvervoer
Hendrik-Ido-Ambacht 2021;
2. de Verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht
2021 vast te stellen met ingang van 1 januari 2021 en
gelijktijdig de Verordening Leerlingenvervoer HendrikIdo-Ambacht 2003 in te trekken.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

BOR

4.1

Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers (20200114746).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het ontwerp aanwijzingsbesluit
ondergrondse glascontainers;
2. conform de inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht
inspraak te verlenen en afdeling 3.4 van de Awb te
volgen.

B&O/raad

4.2

Vaststelling van bestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf
Energieweg 1 (2020-0104714).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met het bestemmingsplan
"Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1" (naast
Krommeweg 20);
2. het bestemmingsplan "Koetsenverhuurbedrijf
Energieweg 1" (naast Krommeweg 20) bestaande uit de
toelichting, de planregels, bijlagen en de verbeelding
met planidentificatienummer
NL.IMRO.0531.bp42NaastKromme20-3001, met als
ondergrond 'Grootschalige Basiskaart (GBK)', in
elektronische en papieren vorm vast te stellen.

B&O

4.3

Principeverzoek Autohandel Langeweg 59 (2020-0077725). Besloten wordt:
1. in principe akkoord te gaan met het betrekken van de
schuur met aangrenzende woonbestemming en een deel
van de woning bij de autohandel aan de Langeweg
59/59A;
2. bij dit besluit een aantal voorwaarden te stellen ten
aanzien van de uitstraling.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Het college neemt kennis van de "Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid 19 (TVS)", welke het Rijk
onlangs heeft gepresenteerd. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling besluit het college om de huurpenningen over de
periode maart tot juni 2020 van de hurende sportorganisaties kwijt te schelden (dit onder de voorwaarde dat Stichting
Cascade en Sportfondsen voor hun huurders hetzelfde doen). De gemeente zal (waar nodig in samenwerking met
belanghebbenden) de aanvraag voor de TVS-regeling verzorgen. De gemeenteraad zal via een raadsinformatiebrief worden
geïnformeerd.

2.

Wethouder Flach deelt mede dat de overeenkomst met Berkman met betrekking tot de vestiging van Mobility-Hub op
Ambachtsezoom rond is. Dit is een aanwinst voor de regio.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 september 2020,
de secretaris,

de burgemeester,

