
 

 

 

     

 

 

                    

 

 

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019. 

 

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

Afwezig: S. van Die  , wethouder 

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER   

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH  

7-11-2019    

Best.Zkn. 2.1 Beslissing op bezwaar kapvergunning oprichten 
schoolgebouw IJdenhove (2387789). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift van 

mevrouw Smit, USG Legal, namens de heer en mevrouw 
Van Velzen, hierna te noemen bezwaarmaker; 

2. kennis te nemen van het advies van de commissie 
bezwaarschriften d.d. 5 november 2019; 

3. conform het advies van de commissie bezwaarschriften: 
- het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
- de bezwaargronden ongegrond te verklaren; 
- het besluit van 15 maart 2019 in stand te laten onder 

aanvulling van een motivering; 
- op grond van het voorgaande het verzoek om 

proceskostenvergoeding af te wijzen; 
4. bezwaarmaker en vergunninghouder te berichten conform 

bijgaande beslissing op bezwaar. 



 

 

 

     

 

Actie/info  Onderwerp 
 

Besluit 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE  

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR  

7-11-2019    

BOR 4.1 Afvalvrije school (2379403). Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het concept afvalvrije school; 
2. in te stemmen met de overeenkomst afvalvrije school; 
3. een volmacht af te geven voor het ondertekenen van de 

Overeenkomst Afvalvrije School. 

7-11-2019 4.2 Verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen 
van 6 bomen volgens kaplijst (2382829). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de aanvraag d.d. 24 januari 2019 van 

mevrouw M. de Jong, namens de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht, voor het vellen van 6 bomen, staande op 
diverse locaties, volgens kaplijst; 

2. op grond van artikel 2.2, lid 1, onder g van de Wabo 
juncto 4:11 van de Apv, de omgevingsvergunning te 
verlenen voor het vellen van 6 bomen, staande op diverse 
locaties, volgens kaplijst;  

3. kennis te nemen van het feit dat er in de nieuwe situatie 
op dezelfde plaatsen 6 bomen zullen worden aangeplant 
om het bomenbestand op peil te houden; 

4. de aanvrager te berichten conform bijgaande brief. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 november 2019, 

de secretaris,                                           de burgemeester, 


