
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2019. 

 
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. 8 oktober 2019. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 15 oktober 2019. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 4. Voorbespreken commissievergaderingen. Wethouder Van Die koppelt terug uit de commissie WOS, waar 
uitgebreid is stil gestaan bij het subsidieplafond en het 
uitvoeringsprogramma subsidies. Daarnaast is gesproken over het 
preventieplan sociaal domein met het verzoek om focus aan te 
brengen en financiële kaders aan te geven. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

B&O 2.1 Raadsinformatiebrief voortgang opstelling Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (2376184). 

Besloten wordt in te stemmen met bijgevoegde ontwerp-
raadsinformatiebrief over de voortgang van de opstelling van het 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

BOR 4.1 Ontwerp aanwijzingsbesluit Dienst Algemeen Economisch 
Belang (DAEB) t.b.v. inzameling grondstoffen bij 
maatschappelijke organisaties (scholen, verenigingen en 
kerken) (2368446). 

Besloten wordt: 
1. het ontwerp aanwijzingsbesluit Dienst Algemeen 

Economisch Belang (DAEB) waarin de inzameling en 
verwerking van afvalstromen van maatschappelijke 
organisaties (scholen, verenigingen en kerken) worden 
aangewezen als economische activiteit die plaatsvindt in 
het algemeen belang vast te stellen; 

2. conform de inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht 
inspraak te verlenen en afdeling 3.4 van de Awb te 
volgen;  

3. bij geen ingediende zienswijzen het ontwerp 
aanwijzingsbesluit Dienst Algemeen Economisch Belang 
(DAEB) waarin de inzameling en verwerking van 
afvalstromen van  maatschappelijke organisaties (scholen, 
verenigingen en kerken) worden aangewezen als 
economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen 
belang automatisch definitief vast te stellen. 



 

 

 

 

 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Flach heeft maandag 14 oktober de eerste paal geslagen van de nieuwe Willem de Zwijgerschool. Daarbij waren 
ca. 400 kinderen aanwezig. 

   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2019, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


