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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 13 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. 6 oktober 

2020 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Commissievergaderingen voorbespreken 
Secretariaat

De commissievergaderingen worden besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
4 Invulling resterende taakstelling € 0,9 

miljoen sociaal domein – (2020-
0131476)
Bestuurszaken

Besloten wordt: 

Het college besluit om:
1. de concept reactiebrief aan het 
Drechtstedenbestuur vast te stellen met 
betrekking tot het invullen van de resterende 
taakstelling van € 0,9 miljoen op het sociaal 
domein

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Tiny Forests – (2020-0090188)

Beheer Openbare Ruimte
Besloten wordt: 

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst met stichting IVN.
2. Kennis te nemen van het voorgestelde 
burgemeestersbesluit om op grond van artikel 172, 
tweede lid Gemeentewet wethouder Lafleur een 
volmacht te verlenen om namens de gemeente de 
overeenkomst met IVN te ondertekenen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
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6 Informatie-uitwisseling en rondvraag 
Secretariaat

1. Wethouder Van Die koppelt terug uit het 
gesprek wat hij heeft gevoerd met 
professionals uit de jeugdzorg en 
raadsleden. Doel was om de professionals 
beter te equiperen.

2. Het college neemt kennis van de 
uitkomsten van de interactieve sessie met 
de raad over de nota van uitgangspunten 
met betrekking tot de omgevingsvisie en 
besluit om de raadsinformatiebrief met 
het verslag naar de gemeenteraad te 
sturen.

3. De burgemeester en wethouder Van Die 
hebben met Vivenz gesproken over de 
jongerenwerkers en de relatie met Diverz 
(dat in Zwijndrecht actief is). Overigens 
geven zowel de jongerenwerkers als de 
politie aan dat het rustiger is rond 
Hoogambacht.

4. Wethouder Van Die geeft aan dat de 
huisartsen in Hendrik-Ido-Ambacht de 
patiëntennorm hebben bereikt. Er is dus 
ruimte voor (een) extra huisarts(en). Op 
de locatie Zuidwende-Zuid is hiervoor 
voldoende ruimte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


