BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2019.
Aanwezig:

J. Heijkoop
A.J. Flach
R.J. Lafleur
A.J.M. Martens

,
,
,
,

burgemeester
wethouder
wethouder
gemeentesecretaris

Afwezig:

S. van Die

,

wethouder

Actie/info
SECR

Onderwerp

Concept-besluit

1.

Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 december 2019.

Met een kleine aanpassing conform vastgesteld.

2.

Vaststellen conformbesluitenlijst d.d. 17 december 2019.

Conform vastgesteld.

3.

Project De Volgerlanden.

Geen nieuwe informatie.

4.

Voorbespreken commissievergaderingen

De commissievergaderingen worden besproken.

B&O

B&O/RZ/
DeVo/raad

1.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

1.1

Implementatie Wet verplichte GGZ 2020 (2401093).

2.

PORTEFEUILLE WETHOUDER FLACH

2.1

Bestemmingsplan De Baak 16 (2400825).

Besloten wordt:
1. In te stemmen met het bijgevoegde bestemmingsplan De
Baak 16 met identificatienummer:
NL.IMRO.0531.bp28DeBaak16eo-3001;
2. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan De
Baak 16 e.o. vast te stellen;
3. na bekendmaking op de gebruikelijke wijze het plan 6
weken ter inzage te leggen.

Integraal Huisvestingsplan voor de onderwijshuisvesting
(IHP) (2399489).

Besloten wordt:
1. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2034 (IHP)
vast te stellen;
2. scenario 1C uit het IHP aan te merken voorkeurscenario;
3. om in te stemmen met de hoofdlijnen voor de dekking van
de uitgaven:
- uit de daarvoor gereserveerde stelpost voor fase 2 van
het huidige IHP in onze meerjarenbegroting 2020-2023
ad € 185.000 twee scholen te dekken;
- bij de kredietaanvraag van de betreffende scholen een
reserve kapitaallasten te vormen vanuit de bestaande
reserve projecten én een bedrag uit de reserve grondbedrijf ter grootte van de geprognosticeerde

B&O/WOS/ 2.2
raad

Het voorstel wordt aangehouden.

grondopbrengst van vrijkomende locaties; uit die reserve
kapitaallasten dan twee scholen te dekken;
- de geprognosticeerde grondopbrengst bij verkoop van
vrijkomende locaties in de reserve grondbedrijf te
storten;
- voor de laatste school in de volgende collegeperiode
dekking te organiseren;
4. een Meerjaren-Uitvoeringsprogramma IHP uit te werken
op basis van het voorkeurscenario 1C.
B&O

2.3

Nieuwe subsidieregeling MKB Katalysatorfonds (2400765).

Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de "Subsidieregeling MKBkatalysatorfonds Drechtsteden 2020-2022" en het
"Instellingsbesluit Adviescommissie MKBkatalysatorfonds Drechtsteden";
2. in te stemmen met het machtigen van de gemeente
Dordrecht voor het nemen van het "Instellingsbesluit
Adviescommissie MKB-katalysatorfonds Drechtsteden" op
grond van de "Regeling onderlinge samenwerking
Drechtstedengemeenten".

B&O

2.4

Formalisering voortzetting stichting DEAL en Economic
Development Board (2400774).

Besloten wordt:
1. tot het vaststellen van de overeenkomst tussen stichting
DEAL en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de
periode 2020 tot en met 2023;
2. wethouder A.J. Flach te machtigen om de overeenkomst
met stichting DEAL te ondertekenen door middel van
bijgevoegde volmacht;
3. kennis te nemen van het "Instellingsbesluit Economic
Development Board Drechtsteden en benoeming

voorzitter" en de "Dienstverleningsovereenkomst tot het
beheren van het budget ter stimulering van innovatieve
initiatieven in de Drechtsteden";
4. in te stemmen met het machtigen van de gemeente
Dordrecht voor het sluiten van het instellingsbesluit en
de dienstverleningsovereenkomst op grond van de
"Regeling onderlinge samenwerking
Drechtstedengemeenten".
3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER VAN DIE

Best.Zkn/
WOS/raad

3.1

Zienswijze wijziging kostenverrekening jeugdhulp in ZHZ
(beëindigen solidariteit) (2400336).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de concept zienswijze op het
voorgenomen besluit van het AB DG&J om de
kostenverrekening van de regionale jeugdhulp in ZuidHolland Zuid per 1 januari 2020 te wijzigen;
2. de concept zienswijze ter besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad.

B&O

3.2

Tweede verlenging samenwerkingsovereenkomst
Beschermd Wonen en Opvang 2017-2018 (2399402).

Besloten wordt:
1. het tweede addendum bij de samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en opvang 2017-2018 vast te
stellen;
2. ter uitvoering van het besluit onder 1., de heer R.
Lafleur, wethouder Wonen, te machtigen het tweede
addendum namens de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
te ondertekenen.

B&O

3.3

Wijziging Nadere regels Beschermd Wonen en Opvang
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2018 (2399300).

Besloten wordt in te stemmen met het wijzigingsbesluit Nadere
Regels Beschermd Wonen en Opvang gemeente Hendrik-IdoAmbacht 2018.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER LAFLEUR

B&O/RZ/
DeVo/raad

4.1

Vaststelling bestemmingsplan Vrouwgelenweg 21-23
(2398176).

Besloten wordt:
1. in te stemmen met de bijgevoegde Nota van Zienswijzen
ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan
'Vrouwgelenweg 21-23';
2. de gemeenteraad voor te stellen met inachtneming van
de Nota van Zienswijzen het bestemmingsplan
'Vrouwgelenweg 21-23' met de digitale planidentificatie
NL.IMRO.0531.bp39Vrouwgelenw21-3001, ongewijzigd
vast te stellen;
3. de indieners van de zienswijzen schriftelijk in kennis te
stellen van de conceptbeantwoording van de
zienswijzen.

Best.Zkn.

4.2

Aandelenbelang Eneco definitief verkopen onder
voorwaarde van instemming door de raad (2399962).

Besloten wordt:
1. onder de voorwaarde van instemming door de
gemeenteraad in te stemmen met verkoop van alle
aandelen van de gemeente X in Eneco Groep N.V. aan
Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van
Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co., Inc..,
en daarmee;
a. in te stemmen met de ondertekening door deze
gemeente van de koopovereenkomst tussen Diamond
Chubu Europe B.V., Mitsubishi Corporation en Chubu

Electric Power Co., Inc., de verkopers en Eneco Groep
N.V.
b. in te stemmen met de te agenderen voorstellen in een
algemene vergadering van Eneco Groep N.V. voor de
datum van aandelenoverdracht aan het consortium, die
voortvloeien uit de afspraken in de koopovereenkomst
en die zien op:
- (1) beëindiging van het aandeelhoudersconvenant
tussen de AHC en Eneco Groep N.V. op de datum van
aandelenoverdracht;
- (2) het verlenen van decharge van de aftredende
leden van de raad van commissarissen van Eneco
Groep N.V. op de datum van aandelenoverdracht;
- (3) de (eventuele her-)benoeming van leden van de
raad van commissarissen van Eneco Groep N.V. op de
datum van aandelenoverdracht;
- (4) het goedkeuren van een dividenduitkering over
2019;
- (5) eventuele aanvullende voorstellen die
voortvloeien uit de afspraken in de
koopovereenkomst en voor een tijdige
aandelenoverdracht noodzakelijk zijn;
- in te stemmen met de toetreding van deze gemeente
tot de aanvullende aandeelhoudersovereenkomst
tussen de aandeelhouders van Eneco Groep N.V. die
definitief besluiten hun aandelen te verkopen.
c. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan
(1) de wethouder van de gemeente Rotterdam met
deelnemingen in zijn of haar portefeuille of een of
meerdere door hem of haar aangewezen ambtenaren
en (2) De Brauw Blackstone Westbroek N.V. voor de

uitvoeringshandelingen die voortvloeien uit de
transactiedocumentatie, waaronder de uiteindelijke
aandelenoverdracht en de handelingen onder I(b)
hiervoor;
2. in te stemmen met het concept raadsvoorstel;
3. in te stemmen met de verzending van het
toelichtingsdocument en de brief van de
Aandeelhouderscommissie Eneco als bijlage bij het
raadsvoorstel;
4. geheimhouding op te leggen met betrekking tot het offer
protocol, de koopovereenkomst, de Aanvullende
Aandeelhoudersovereenkomst en de leeswijzer als
bijlagen bij het raadsvoorstel op grond van het bepaalde
in artikel 55, eerste lid Gemeentewet in samenhang met
artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet
openbaarheid van bestuur en de gemeenteraad te
verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen (overeenkomstig artikel 25,
derde 3 Gemeentewet).
INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
1.

Wethouder Flach koppelt terug uit het bezoek van minister-president Rutte aan Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Het was
een groot succes.

2.

Wethouder Lafleur koppelt terug over de tweede bijeenkomst over participatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 januari 2020,
de secretaris,

de burgemeester,

