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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 6 OKTOBER 2020

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; de heer Dre Martens, gemeentesecretaris; 
de heer Steven van Die

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 29 

september 2020 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Drechtstedendinsdag voorbespreken 
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
4 6e Herziening exploitatieplan De 

Volgerlanden-Oost – (2020-0116806)
Volgerlanden

Besloten wordt: 
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De zesde herziening van het exploitatieplan De 
Volgerlanden-Oost, met identificatienummer 
NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost6hz-3001, vast te 
stellen, door vaststelling van wijzigingen 1.1 tot 
en met 9.1.

Het college besluit om:
2. In te stemmen met het ontwerp van de zesde 
herziening van het exploitatieplan De 
Volgerlanden-Oost.
3. Het ontwerpbesluit vrij te geven voor 
terinzagelegging conform Afdeling 3.4 Awb en de 
Wro.
4. Indien de procedure niet resulteert in 
zienswijzen, dit zonder nieuwe besluitvorming te 
laten leiden tot een definitief exploitatieplan met 
ingang van de dag na afloop van de 
terinzagelegging.
5. Indien de procedure wel resulteert in 
zienswijzen, naar aanleiding hiervan wel nieuwe 
besluitvorming te plegen over het definitief maken 
van het exploitatieplan.
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5 Beantwoording technische vragen 
Begroting – (2020-0127758)
Bestuurszaken

Besloten wordt: 
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de 
technische vragen bij de Begroting 2021.

6 Gevolgen Corona – (2020-0128170)
Bestuurszaken

Besloten wordt: 
1. Deze raadsinformatiebrief aanbieden aan 
commissie ABA/FIN en de gemeenteraad 
(begrotingsraad).

Portefeuille Wethouder van Die
7 Preventieplan Sociaal Domein – (2020-

0033844)
Bestuurszaken

Besloten wordt: 
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het Preventieplan Sociaal Domein Hendrik-Ido-
Ambacht 2020-2024 vast te stellen
2. Een bedrag van € 421.000 beschikbaar te stellen 
ten behoeve van de geplande activiteiten in 2020 
en 2021, waarvan € 256.000 te onttrekken aan de 
reserve sociaal domein, € 95.000 uit de subsidie 
Koploperstraject Cliëntondersteuning en het 
resterende bedrag uit reeds beschikbare 
middelen. 

Het college besluit om:
3. In te stemmen met het  Preventieplan Sociaal 
Domein Hendrik-Ido-Ambacht 2020-2024
4. Het Plan van Aanpak Preventieplan Sociaal 
Domein 2020-2021 vast te stellen
5. Het advies van de Brede Adviesraad Jeugd/Wmo 
te beantwoorden middels de bijgevoegde 
conceptbrief
6. Het Preventieplan Sociaal Domein Hendrik-Ido-
Ambacht 2020-2024 ter vaststelling aan te bieden 
aan de gemeenteraad

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Vervangen audiovisuele apparatuur 

Uitvaartcentrum – (2020-0088073)
Beheer Openbare Ruimte

Besloten wordt: 

Het college besluit om:
1. de audiovisuele apparatuur in het 
Uitvaartcentrum te vervangen en de kosten ad € 
40.000,- te dekken vanuit ICT middelen.

9 Principeverzoek Vrouwgelenweg 58 – 
(2020-0123018)
Beleid & Ontwikkeling

Besloten wordt: 

Het college besluit om:
1. In principe medewerking te verlenen aan de 
bouw van een woning op de plek van de 
voormalige agrarische loods aan de 
Vrouwgelenweg 58
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2. In principe medewerking te verlenen aan het 
aanpassen van de bestaande woning 
Vrouwgelenweg 58 zodat deze levensloopbestendig 
wordt;
3. Hiervoor een aanpassing van het 
bestemmingsplan voor te bereiden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
10 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Lafleur deelt mede dat er bij 

Stedin nog steeds behoefte is om hun 
eigen vermogen te vergroten, zij het dat 
het iets minder is dan voor de zomer. Er 
wordt gewerkt aan een voorstel wat t.z.t. 
naar de gemeente komt.

2. De burgemeester licht de beantwoording 
van de raadsvragen met betrekking tot 
overlast in De Volgerlanden toe en legt uit 
welke instrumenten de gemeente allemaal 
al inzet. Het antwoord op de vragen kan 
naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


