
 

 

 

 

 

   

 

 

 

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 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. 19 november 2019. Conform vastgesteld. 

 2. Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 26 november 2019. Conform vastgesteld. 

 3. Project De Volgerlanden. Geen nieuwe informatie. 

 

 

 1. PORTEFEUILLE BURGEMEESTER  
 

 

Best.Zkn. 1.1 Bijzondere Algemene Ledenvergadering VNG 29 november 
2019 (2392402). 

Het college neemt kennis van het advies voor de Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019 en 
besluit om mede-indiener te worden van motie 1 t/m 3 en de 
overige moties te steunen. Het college machtigt wethouder 
Lafleur om namens Hendrik-Ido-Ambacht te stemmen op de BALV. 



 

 

 

 

 

 

 2. PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH 

 

 

Best.Zkn. 2.1 Regiodeal Drechtsteden/Gorinchem (2393866). Besloten wordt dat het college: 
1. kennis neemt van de bijgaande propositietekst Regiodeal 

Drechtsteden/Gorinchem e.o.; 
2. steun geeft aan het voorstel van triple helix governance 

op uitvoering van de Regioadeal; 
3. toe zegt dat het, voor projecten in Hendrik-Ido-Ambacht 

die worden aangedragen voor de uitvoering van de 
Regiodeal, de intentie heeft om in principe minstens 50% 
publieke cofinanciering te leveren; 

4. de gemeenteraad zal informeren middels een 
raadsinformatiebrief. 

 3. PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE 
 

 

B&O/WOS/

raad 

3.1 Vaststelling Aanpak begeleiding statushouders 2020 
(2380212). 

Besloten wordt: 
1. de Evaluatie Begeleiding Statushouders vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de evaluatie door Toezicht Sociaal 

Domein; 

3. kennis te nemen van de memo Veranderopgave Wet 

Inburgering 2021; 

4. het Plan van aanpak Begeleiding Statushouders 2020 

vast te stellen; 

5. ter kennisneming aan de gemeenteraad aanbieden: 

- Evaluatie Begeleiding Statushouders 2016-2018; 

- Evaluatie Toezicht Sociaal Domein; 

- Plan van aanpak Begeleiding Statushouders 2020; 



 

 

 

 

 

- Memo Veranderopgave Wet Inburgering 2021; 

6. de gemeenteraad voor te stellen de voorgestelde 

aanpak (€ 148.000) voor € 35.710 te dekken uit de extra 

rijksmiddelen 2020 (voor verhoging taalniveau 

statushouders) en voor het overige deel (€ 112.290) te 

dekken uit de reserve Lokale Demografische Groei. 

B&O 3.2 Convenant pilot inburgering (2391646). Besloten wordt kennis te nemen van en het ondertekenen van het 
convenant Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. 

 4. PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR 
 

 

Best.Zkn./
AbaFin/ 

raad 

4.1 Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 
2020 (2393496). 

Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het Regionaal Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid Drechtsteden inclusief Algemene 
Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020; 

2. de Raad voor te stellen om: 

- het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Drechtsteden inclusief Algemene 
Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 vast te 
stellen; 

- het regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Drechtsteden 2014 in te trekken.  

    



 

 

 

 

 

 

  INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG  

 1. Wethouder Flach deelt mede dat het werkbezoek van een afvaardiging van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan 
Drechtsteden goed is verlopen. 

 2. Wethouder Flach heeft de school SOL Villa Ambacht, onder grote belangstelling, feestelijk geopend. 

 3. Wethouder Lafleur koppelt terug uit de door hem bijgewoonde bijeenkomst over PFAS. 

 4. Wethouder Lafleur heeft met een aantal bestuurders een bezoek gebracht aan Fonteinkruid bij Syndion, in het kader van 
beschermd wonen. 

 5. Wethouder Flach deelt mede dat hij lid is geworden van de verkiezingsprogrammacommissie van de SGP. 

 6. Er wordt terug geblikt op het bezoek van de gemeenteraad aan de bedrijven Peekstok en Bolidt. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019, 

 

de secretaris,                                        de burgemeester, 

 


