
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018. 

 
Aanwezig:     J. Heijkoop  , burgemeester 
  A.J. Flach  , wethouder               
  S. van Die  , wethouder 
                    R.J. Lafleur  , wethouder 
  A.J.M. Martens  , gemeentesecretaris 

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 oktober 2018. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 30 oktober 2018. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

BOR/RZ/De

Vo/raad 

2.1 Tweede voortgangsrapportage CAI projecten 2018 
(2175552). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met de tweede voortgangsrapportage van 

de CAI-projecten; 

2. in te stemmen met het raadsvoorstel om kennis te nemen 

van de rapportage van de CAI-projecten. 

B&O/RZ/  

DeVo/raad 

2.2 Financiën Antoniapolder; verantwoording en aanvraag 
investeringsbudgetten voor ontwikkeling 
projectonderdelen Waterbusplein en Grotenoord-Veerweg 
(2182035). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van en in te stemmen met de als 

vertrouwelijke bijlage bijgevoegde Financiële 
verantwoording Antoniapolder;  

2. de raad, conform bijgevoegd voorstel en concept-
raadsbesluit, voor te stellen;  
- in te stemmen met bijgevoegde Financiële 

verantwoording Antoniapolder per 1 september 
2018; 

- in te stemmen met de administratieve verwerking 
op de activa Doortrekken Antoniuslaan en 
Aanvullende maatregelen doortrekken Antoniuslaan; 

- een investeringsbudget ten bedrage van drie miljoen 
zeshonderd dertig duizend vierhonderd acht euro (€ 
3.630.408) beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van het projectonderdeel Grotenoord-Veerweg en 
dit te dekken uit: 

• de bijdrage Manden Maken (herstructurering 
Grotenoord) ad € 1.549.330; 



 

 

 

 

 

• de boekwinst gemeentewerf (Grotenoord 2) 
vooreen bedrag ad. € 1.496.078; 

• de bijdragen van derden (ROM-D + koper 
gemeentewerf) in aankoop Veerweg 57/59 ad € 
585.000; 

-      in 2018 ten laste van het investeringsbudget 
Grotenoord-Veerweg een bedrag ad. € 1.275.000 
toe te voegen aan de Reserve Kapitaallasten 
investeringen met maatschappelijk nut: 
Antoniuslaan; 

-     een investeringsbudget ten bedrage van 
driehonderd achtenvijftigduizend zevenhonderd 
zesendertig euro    (€ 358.736) beschikbaar te 
stellen voor voorbereidings- en 
planontwikkelingskosten waterbusplein en dit te 
dekken uit het restant saldo deelexploitaties 
Antoniapolder. 

Best.Zkn. 2.3 Winternota 2018 (2181212). Besloten wordt in te stemmen met de winternota 2018 en deze ter 
vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 

 

Best.Zkn./
ABA/Fin/ 

raad 

2.4 Leges en belastingen 2019 (2180980). Besloten wordt: 
1. de verordeningen afvalstoffenheffing, hondenbelasting, 

de marktgeldverordening, de precarioverordening, de 

verordening rioolheffing, de verordening op de heffing 

en invordering van eenmalig rioolaansluitingsrecht, de 

verordening op de heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten, de verordening OZB, de 

legesverordening, de tarieventabel begraafplaatsen, de 

tarieventabel leges en de kwijtscheldingsverordening te 



 

 

 

 

 

accorderen en voor te leggen aan de raad; 

2. "verordening op de heffing en de invordering van 

belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2006" 

in te trekken. 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

B&O/RZ/   

DeVo/raad 

4.1 Vaststellen bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden 
(2181943). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van het bestemmingsplan 

'Waterlandgoed De Noorden' zoals dat gedurende zes 

weken ter inzage heeft gelegen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 

'Waterlandgoed De Noorden' ongewijzigd vast te stellen 

onder plan-identificatienummer 

NL.IMRO.0531.bp08Waterlandgoed-3001; 

3. te besluiten de hogere grenswaarde van 53 dB(A) voor 

maximaal 7 woningen als hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting vast te stellen conform bijgevoegd 

besluit hogere grenswaarden 'Waterlandgoed de 

Noorden' en deze te registreren bij het kadaster; 

4. de initiatiefnemer schriftelijk te informeren over uw 

genomen besluit. 



 

 

 

 

 

 

BOR/RZ/De

Vo/raad 

4.2 Bomenbeleidsplan 2018-2033 & De Groene Kaart 
(2182704). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het Bomenbeleidsplan 2018-2033 en 

de Groene Kaart; 
2. de raad middels bijgevoegd raadsbesluit voor te stellen 

akkoord te gaan met: 
- de uitgangspunten van het bomenbeleidsplan 2018-

2033; 
- de Groene kaart; 
- een budget van € 30.000,- beschikbaar te stellen uit 

het geprognosticeerde resultaat van de Winternota 
om te starten met de voorbereidingen voor de 
aanplant van 500 extra bomen. 

    

BOR/RZ/De

Vo/raad 

4.3 Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 GRP 
(2183331). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met de inhoud van het Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2019-2023. 
2. de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-

2023 ter vaststelling voor te leggen. 
3. het kostendekkende tarief voor de rioolheffing in de 

periode 2019 tot en met 2023 gelijk te houden aan 2018, 
exclusief inflatie. 

4. de baggeropgave in de periode 2019 tot en met 2023 te 
bekostigen vanuit de rioolheffing voor maximaal 33 
procent. 

5. de middelen vanuit de stelpost precario in periode 2018-
2021 te storten in voorziening riolering (respectievelijk 
100.000 euro, 200.000 euro, 300.000 euro en 400.000 
euro). 



 

 

 

 

 

 

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Flach deelt mede dat de VAO-bedrijvenbeurs een succes is geweest. 

   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 november 2018, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


