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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 27 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. 13 

oktober 2020 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 RAT-C – (2020-0131727)

Bestuurszaken Het college besluit om:
1. het paper van het RAT-C oriënterend te 
bespreken

4 Uitbreiding betrekkingsomvang 
wethouder A.J. Flach – (2020-0133085)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De formatie van het college per 1 januari 2021 
te verhogen van 2,95 FTE naar 3 FTE.
2. De betrekkingsomvang van Wethouder Flach per 
1 januari 2021 uit te breiden van 0,95 FTE naar 1 
FTE.

Het college besluit om:
3. In te stemmen met dit voorstel en dit ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

5 Drugsnota – (2020-0134390)
Beheer Openbare Ruimte

1. Het college besluit om geen coffeeshops in 
Hendrik-Ido-Ambacht toe te staan. 

6 Oprichting werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's – 
(2020-0137409)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van het voorgenomen besluit 
van het AB van de VRZHZ om aan te sluiten bij een 
op te richten Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSW).



2/7

2. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken 
aan het AB van de Veiligheidsregio over 
deelneming in de Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSW).

Het college besluit om:
3. Kennis te nemen van het voornemen van de 
VRZHZ om aan te sluiten bij een op te richten 
Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio's (WVSW).
4. De gemeenteraad voor te stellen om geen 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het 
AB van de Veiligheidsregio.

Portefeuille Wethouder Flach
7 Septembercirculaire – (2020-0127759)

Bestuurszaken
1. De uitkomsten van de septembercirculaire 
meenemen in de Winternota 2020 en kennisnemen 
van de meerjarige raming.

8 Verordening leges en belastingen 2021 – 
(2020-0128653)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De verordeningen afvalstoffenheffing, 
hondenbelasting, 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 
begraafplaatsen, de tarieventabel leges en de 
kwijtscheldingsverordening vast te stellen. 

Het college besluit om:
2. De verordeningen afvalstoffenheffing, 
hondenbelasting, 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 
begraafplaatsen, de tarieventabel leges en de 
kwijtscheldingsverordening te accorderen en voor 
te leggen aan de raad.

9 Winternota 2020 – (2020-0127760)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Winternota 2020 vast te stellen.
2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van 
de begroting 2020; 

1. Een bedrag van € 1.610.596 te storten in 
de algemene reserve grondbedrijf; 

2. Een bedrag € 94.858 te onttrekken aan de 
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reserve kapitaallasten investeringen MN-
Antoniuslaan; 

3. Een bedrag van € 30.627 te onttrekken uit 
de onderhoudsreserve MOP openbare 
gebouwen; 

4. Een bedrag van € 27.873 te onttrekken uit 
de reserve begraafplaats; 

5. Een bedrag van € 102.333 te onttrekken 
aan de reserve sociaal domein; 

6. Een bedrag van € 6.037 te storten in de 
bestemmingsreserve kapitaallasten 
investeringen MN – Noordeinde - N915; 

7. Een bedrag van € 123.525 te onttrekken 
uit de boekwaarde zwembad de Louwert; 

8. Een bedrag van € 25.000 te onttrekken uit 
de tijdelijke bestemmingsreserve 
Omgevingswet; 

9. De reserves boekwaarde zwembad, 
frictiekosten regionale samenwerking, 
bestemmingsreserve 
beheerskosten startersleningen, groen en 
bovenwijkse voorzieningen op te heffen; 

10. Een bedrag van € 400.000 te onttrekken 
uit de tijdelijke bestemmingsreserve 
groen; 

11. Een bedrag van € 38.527 te onttrekken uit 
de 
bestemmingsreserve Project Grotenoord 
Veerweg; 

12. Een investeringsbudget van € 
50.800 beschikbaar te stellen 
voor videostreaming in de Raadszaal; 

13. Het investeringsbudget nieuwbouw Willem 
de Zwijgerschool met € 580.000 bijramen; 

14. Het investeringsbudget infra en 
projectbegeleiding Kruiswiel met € 
380.000 aframen; 

15. Het investeringsbudget CAI project: 
Zwembad de Louwert met € 
415.000 bijramen; 

16. Het investeringsbudget renovatie 
luchtbehandeling Ridderhal met € 
38.000 bijramen; 

17. Het investeringsbudget vervangen cv 
ketel en radiatoren RIdderhal met € 
35.000 bijramen; 

18. Het investeringsbudget vervangen 
kozijnen, ramen en deuren Ridderhal 
met € 73.000 aframen; 

19. Een bedrag van € 90.000 storten in de 
algemene reserve voor overheveling van 
budget naar 2021 voor renovatie van 
plantvakken Steenbakkerstraat(€ 45.000) 
en voor het renoveren van een 
speeltuintje aan de Steenbakkerstraat (€ 
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45.000)  
20. De volgende restantbudgetten via de 

algemene reserve (resultaatbepaling) over 
te hevelen naar 2021. Het 
ondernemersfonds (€50.000), verkiezingen 
(€ 51.000), restant speelruimteplan, 
restant uitvoering klimaatakkoord, restant 
veranderopgave inburgering, restant 
inburgering en visie op voorzieningen.

3. Het restant saldo ad € 2.355.000 te storten in 
de algemene reserve 

Het college besluit om:
4. In te stemmen met de Winternota 2020 en deze 
ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

10 Tweede Voortgangsrapportage CAI-
projecten 2020 – (2020-0130456)
Beheer Openbare Ruimte

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de tweede 
voortgangsrapportage CAI-projecten 2020. 

Het college besluit om:
2. In te stemmen en kennis te nemen van de 
tweede voortgangsrapportage CAI-projecten 2020 
en deze ter kennis name aan de gemeenteraad aan 
te bieden.

11 Voorbereidingsbesluit Citadelterrein – 
(2020-0135354)
Beleid & Ontwikkeling

1. Op grond van artikel 3.7 lid 1 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) het 
voorbereidingsbesluit 
NL.IMRO.0531.vb07Citadelterr-3001 te nemen dat 
van toepassing is op het plangebied Citadelterrein 
gelegen aan het Noordeinde te Hendrik-Ido-
Ambacht, zoals nader is aangegeven op de bij dit 
besluit behorende verbeelding, omdat voor dat 
gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. 
2. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik 
van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar 
het voorbereidingsbesluit van kracht is te 
wijzigen.
3. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 
genoemde verbod mits de voorgenomen wijziging 
van het gebruik niet strijdig is met het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan. 
4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in 
werking treedt op de dag van bekendmaking (in 
beginsel 24 september 2020).
5. Te verklaren met toepassing van artikel 25, 
derde lid, Gemeentewet, de door het college 
opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
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Portefeuille Wethouder van Die
12 Wijzigen van de verordening jeugdhulp 

– (2020-0132813)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de volgende technische wijzigingen in de 
Verordening Jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht 2018 vast te stellen.

 

Artikel 1

In artikel 1 begripsbepalingen de huidige tekst

 "jeugdteam: een op gebiedsniveau georganiseerd, 
multidisciplinair team van medewerkers van 
jeugdhulpaanbieders dat de hulpvraag voor 
jeugdhulp van de jeugdige of zijn ouder als 
algemene voorziening afhandelt"

 te vervangen door:

 "jeugdteam: een door het college op 
gebiedsniveau georganiseerd, multidisciplinair 
team van medewerkers van jeugdhulpaanbieders"

 Artikel 2

In artikel 2 lid 1 Vormen van jeugdhulp de huidige 
tekst

 "De gemeente biedt als algemene voorziening:

1. Jeugdhulp geleverd door het jeugdteam; 
2. Behandeling van Ernstige Enkelvoudige 

Dyslexie."

 te vervangen door:

 "De gemeente biedt als algemene voorziening:

1. Jeugdhulp geleverd door het jeugdteam en 
gecontracteerde aanbieder(s) binnen het 
perceel jeugdhulp naar voren waarvoor 
gezien de hulpvraag van de jeugdige geen 
beschikking van het college nodig is;

2. Behandeling van Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie;

3. Jeugdhulp op de locaties voor speciaal 
onderwijs, speciaal basisonderwijs, 
speciaal voortgezet onderwijs en 
praktijkonderwijs en waarvoor gezien de 
hulpvraag van de jeugdige geen 
beschikking van het college nodig is.

 Artikel 3

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in 
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werking op 1 juli 2020.

Het college besluit om:
2. Akkoord te gaan met de technische wijzigingen 
in de Verordening Jeugdhulp gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht 2018 

 

 

 

3. Deze wijzigingen ter vaststelling door de 
gemeenteraad aan hen voor te leggen.

13 Rapport van bevindingen Inspectie van 
het Onderwijs over de kwaliteit VVE – 
(2020-0137159)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. kennis te nemen van het rapport van 
bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs 
over de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) in Hendrik-Ido-Ambacht. 
2. in te stemmen met bijgevoegde schriftelijke 
reactie op het rapport van bevindingen van de 
Inspectie van het Onderwijs. 

Portefeuille Wethouder Lafleur
14 Projecten Structuurvisie, rapportage 2e 

halfjaar 2020. – (2020-0114903)
Beleid & Ontwikkeling

1. Kennis te nemen van de rapportage projecten 
Structuurvisie 2e halfjaar 2020.

15 Vaststelling B&B-beleid – (2020-
0124142)
Beleid & Ontwikkeling

1. De beleidsnotitie Bed & Breakfast vast te stellen
2. Het besluit tot vaststelling te publiceren.

16 Vaststelling Nota van uitgangspunten 
Omgevingsvisie – (2020-0139731)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie vast 
te stellen.

Het college besluit om:
2. In te stemmen met de Nota van uitgangspunten 
Omgevingsvisie.
3. De Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

17 Renovatie Steenbakkerstraat – (2020-
0140997)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het renoveren van het 
braakliggend terrein aan de Steenbakkerstraat 
door het groenvlak te renoveren en dit in te 
richten als een natuurspeeltuin.
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2. In te stemmen om de totale renovatiekosten 
van 90.000,- te dekken uit het renovatiebudget 
openbaar groen en het renovatiebudget 
speelruimtes.
3. Het renovatiebudget openbaar groen en het 
renovatiebudget speelruimtes te verhogen met 
ieder €45.000,- en dit te dekken uit het 
rekeningresultaat 2020 en de financiële 
consequenties mee te nemen bij de Winternota.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
18 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die koppelt terug uit het 

gesprek wat hij heeft gevoerd met Hagro, 
wat de huisartsen uit Hendrik-Ido-Ambacht 
vertegenwoordigt. De huisartsen zitten 
aan het maximale aantal patiënten wat de 
norm betreft en maken zich zorgen over 
geschikte huisvesting. Wethouder Van Die 
heeft de huisartsen gewezen op de 
mogelijkheden in het centrumgebied en 
Zuidwende-Zuid. Tevens heeft hij de 
voorzitter van Hagro uitgenodigd om 
samen in gesprek te gaan met de grootste 
zorgverzekeraar in de Drechtsteden.

2. Wethouder Flach deelt mede dat er een 
raadsvoorstel komt over het saneren 
bouwrijp maken van het Waterbusplein.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


