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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 8 DECEMBER 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, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

CONFORMSTUKKEN
1 Beleidsregel artikel 4:6 Apv m.b.t. 

carbid schieten – (2020-0160425)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de Beleidsregel aanvraag 
ontheffing artikel 4:6 lid 2 Algemene plaatselijke 
verordening Hendrik-Ido-Ambacht in geval van 
carbidschieten.
2. Af te zien van een inspraak/participatie 
mogelijkheid. 
3. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren. 

VASTE AGENDAPUNTEN
2 Vaststellen besluitenlijst d.d. 1 

december 2020 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

3 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
4 Samenwerkingsovereenkomst 

Beschermd Wonen en Opvang 2021-
2025 – (2020-0156807)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De regionale Samenwerkingsovereenkomst 
Beschermd Wonen en Opvang 2021 - 2024 vast te 
stellen.
2. Wethouder S. van Die te mandateren voor het 
ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst 
Beschermd Wonen en Opvang 2021 - 2024 namens 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

5 Subsidieregeling stimuleringsbudget 
Preventieplan Sociaal Domein – (2020-
0160437)

Het college besluit om:
1. de Subsidieregeling stimuleringsbudget 
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Bestuurszaken Preventieplan Sociaal Domein vast te stellen.
2. de hoogte van het subsidieplafond voor het 
stimuleringsbudget in 2021 vast te stellen op 
€50.000,-.

Portefeuille Wethouder Lafleur
6 Kadernota 2021: vervanging brug – 

(2020-0054838)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. de houten brug op Het Jaagpad te vervangen 
door een brug met een constructie en brugdek van 
duurzame materialen en een hardhouten leuning 
zodat de uitstraling van de nieuwe brug 
vergelijkbaar is met de bestaande brug. 
2. de raad middels de kadernota voor te stellen 
om hiervoor een krediet van € 180.000 beschikbaar 
te stellen
3. de raad middels de kadernota voor te stellen 
om de jaarlijkse kapitaallasten van € 5.700 mee te 
nemen in de meerjarenbegroting 
4. In afwijking van de 'nota waarderen en 
afschrijven 2017' de afschrijftermijn op 40 jaar in 
plaats van 30 jaar te stellen

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
7 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Lafleur koppelt de laatste 

stand van zaken terug met betrekking tot 
de situatie rondom de Waterbus. 
Voorgesteld is om het komend half jaar te 
bekijken. Hiervoor wordt € 230.000,- 
gevraagd. Hendrik-Ido-Ambacht zal hier € 
5.000,- aan bijdragen om de lijnen in de 
vaart te houden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


