
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 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 

SECR 1. Vaststellen besluitenlijst d.d. 29 oktober 2019. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 5 november 2019. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 4. Agendacommissie. De agendacommissie wordt besproken. 

 5. Voorbespreken Drechtstedendinsdag. De Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken. 



 

 

 

 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

BOR/RZ/   
DeVo/raad 

2.1 Tweede voortgangsrapportage CAI-projecten 2019 
(2374455). 

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

voortgangsrapportage 2019 van de CAI-projecten; 
2. in stemmen met het raadsvoorstel om kennis te nemen 

van de rapportage van de CAI-projecten. 

Best.Zkn./
Aba/Fin/ 
raad 

2.2 Leges en belastingen 2020 (2367509). Besloten wordt de verordeningen afvalstoffenheffing, honden-
belasting, 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 begraaf-
plaatsen, de tarieventabel leges en kwijtscheldingsverordening te 
accorderen en voor te leggen aan de raad. 

Best.Zkn./
Aba/Fin/ 
raad 

2.3 Deelname GRD en Drechtwerk aan Werkgeversvereniging 
VNG (2384814). 

Besloten wordt: 
1. kennis te nemen van de besluiten van de GRD en 

Drechtwerk om deel te nemen in de werkgeversvereniging 
voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen geen wensen en 
bedenkingen ter kennis te brengen aan de Drechtraad en 
het AB Drechtwerk. 



 

 

 

 

 

 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O/WOS/
raad 

3.1 Goedkeuring statuten Stichting SOL Ambacht en 
benoeming zeven leden raad van toezicht Stichting SOL 
Ambacht (2378188). 

Besloten wordt: 
1. de raad voor te stellen de conceptstatuten van de 

Stichting SOL Ambacht goed te keuren; 
2. de voordracht van Stichting SOL Ambacht over te nemen 

om zeven leden te benoemen als leden in de raad van 
toezicht. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

    

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Flach deelt mede dat het actieplan economie loopt. Er wordt momenteel gewerkt aan de vorming van een 
ondernemersfonds. 

 2. Wethouder Lafleur deelt mede dat gestart is met het participatietraject. De aftrap is goed geweest. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 november 2019, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


