BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2019.
Aanwezig:

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

Onderwerp

Besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 18 juni 2019.

Conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 25 juni 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

4.

Voorbespreken commissievergaderingen

De commissievergaderingen worden besproken. Wethouder Van
Die koppelt terug uit de commissie WOS, waar o.a. gesproken is
over het preventieplan, mede in relatie tot de rol van de
overheid. Advies van de commissie was om in te zetten op
specifieke thema's.

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

Best.Zkn.

2.1

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2018/
Kadernota 2020 (2323061).

Besloten wordt akkoord te gaan met de beantwoording van de
technische vragen bij de Jaarstukken 2018 en Kadernota 2020.

B&O

2.2

Verzoek vaststelling Mobiliteitssubsidie Antoniuslaan
(2323481).

Besloten wordt:
1. de financiële verantwoording en activiteitenverslag
Mobiliteitssubsidie Antoniuslaan vast te stellen;
2. in te stemmen met bijgevoegd (concept)verzoek aan
provincie Zuid-Holland tot vaststellen van de
Mobiliteitssubsidie.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

3.1

Subsidieverzoek Biodanza (2323059).

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

4.1

Mandaatbesluit OZHZ (2320807).

B&O

B&O

Besloten wordt:
1. het verzoek om subsidie af te wijzen;
2. mevrouw M. Vermeeren bijgaande concept-brief te
sturen.

Besloten wordt het gewijzigde mandaatbesluit Hendrik-IdoAmbacht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de daarbij
behorende mandaatlijst vast te stellen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG

1.

Wethouder Lafleur heeft samen met wethouder Van Dongen, bij wijze van officiële handeling, zakjes bloemzaad voor bijen
door het zand geharkt om bijenlinten te creëren.

2.

Wethouder Flach deelt mede dat de Stichting Cai € 200.000,00 extra bijdraagt aan het zwembad.

3.

Wethouder Flach heeft de bedrijven TNR en de Fietsen van Ambacht bezocht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2019,

de secretaris,

de burgemeester,

