BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2020.
Aanwezig:

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

burgemeester
wethouder
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 januari 2020.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 28 januari 2020.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

In De Volgerlanden zal dit jaar flink worden gebouwd. Een deel
van de woningen zal, door een kleine vertraging, in 2021 worden
opgeleverd. Dit heeft effect op de komende begroting.

Actie/info
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1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DER GIESSEN

Best.Zkn.

3.1

Zienswijze op Meerjarenbeleidsplan van de DG&J 20202023 (2415255).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de concept zienswijze op het ontwerp
Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd
2020-2023;
2. de concept zienswijze ter besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad.

B&O

3.2

Raadsinformatiebrief Beschermd Wonen en Opvang
(2413621).

Besloten wordt de gemeenteraad te informeren over de
ontwikkelingen binnen Beschermd Wonen en Opvang met
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Schetsplan Kerkstraat (2415194).

BOR

Het voorstel wordt aangehouden.

B&O

4.2

Principeverzoek verdere ontwikkeling Bedrijvenpark
Langesteijn (2404716).

Besloten wordt:
1. in principe medewerking te verlenen aan het initiatief
voor verdere ontwikkeling van bedrijvenpark Langesteijn;
2. dat de initiatiefnemer het plan dient aan te passen
waarbij de parkachtige zone uitgebreid moet worden in
de aangrenzende binnengebieden, de ontsluitingsstructuur
moet worden aangepast en de verder genoemde aan/opmerkingen moeten worden versterkt.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Flach heeft voorgelezen op een basisschool, dat was leuk om te doen.

2.

Met betrekking tot de ontwikkeling van het centrumgebied worden, gelet op het programma van eisen en het
ambitiedocument, vijf partijen uitgenodigd om in te schrijven.

3.

Wethouder Flach deelt mede dat hij het afscheid van Wim Kamp erg mooi vond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020,
de secretaris,

de burgemeester,

