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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 15 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

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 8 

december 2020 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Commissievergaderingen (voor-
)bespreken 
Secretariaat

De commissievergaderingen worden besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
4 Pilot camera's scholencluster De 

Volgerlanden – (2020-0142165)
Bestuurszaken

1. camera's voor een pilot op het scholencluster De 
Volgerlanden te financieren door middel van een 
subsidieregeling en de school verantwoordelijk te 
maken voor de uitvoering en beheer.

5 In te stemmen niet handhavend op te 
treden bij openstelling vanaf 10:00 uur 
bij winkels in de 
levensmiddelenbranche in de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht op 26 december 
2020 (Tweede Kerstdag)  – (2020-
0168645)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het niet handhavend 
optreden bij openstelling van winkels in de 
levensmiddelenbranche in de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht op 26 december 2020 (Tweede 
Kerstdag) vanaf 10:00 uur.

Portefeuille Wethouder Flach
6 Vaststellen Nota van Uitgangspunten 

Noordoevers + Instemmen met 
stedenbouwkundig plan fase 1 – (2020-
0159913)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de Nota van Uitgangspunten Noordoevers d.d. 
november 2020 vast te stellen
2. in te stemmen met het stedenbouwkundig plan 
voor de locatie Veersedijk 213-273 (fase 1) 
Noordoevers d.d. november 2020
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Het college besluit om:
3. in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten 
Noordoevers d.d. november 2020 en de 
gemeenteraad voor te stellen deze Nota van 
Uitgangspunten vast te stellen
4. het stedenbouwkundig plan voor de locatie 
Veersedijk 213-273 (fase 1) Noordoevers d.d. 
november 2020 vast te stellen en de 
gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met 
dit stedenbouwkundig plan

7 Reactie op brief Wieringa Advocaten 
inzake GaragePark – (2020-0168410)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van 

 de brief van Wieringa Advocaten d.d. 19 
november 2020

 het bijgevoegde feitenrelaas
 de bijgevoegde notitie juridische 

positiebepaling 

2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief 
gericht aan Wieringa Advocaten als reactie op haar 
brief van 19 november 2020. 
3. De gemeenteraad in kennis te stellen van de 
reactie aan Wieringa Advocaten door middel van 
het toezenden van een afschrift van die brief, 
onder bijvoeging van het feitenrelaas en de notitie 
juridische positiebepaling. 

Portefeuille Wethouder van Die
8 Veranderopgave Wet inburgering / 

Beleidskader – (2020-0160029)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. het beleidskader veranderopgave inburgering 
vast te stellen
2. voor de daarin opgenomen taken en 
werkzaamheden de rijksmiddelen te reserveren 
die voor dit doel beschikbaar komen via het 
gemeentefonds en via specifieke uitkering van het 
ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
3. de uitvoering van de taken, waarvoor de SDD de 
uitvoerende partij wordt, door middel van 
mandatering per 1 januari 2022 te beleggen bij de 
GR/SDD i.o.

Het college besluit om:
4. in te stemmen met het beleidskader 
veranderopgave inburgering 
5. de gemeenteraad te informeren over het 
beleidskader, de regionale samenwerking en het 
proces dat gevolgd wordt middels een 
raadsinformatiebrief



3/4

9 Voorzieningenscan Hendrik-Ido-
Ambacht – (2020-0162916)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Eventuele aanvullingen en kanttekeningen bij 
de memo 'Plan van aanpak voorzieningenscan' mee 
te geven;
2. In te stemmen met de genoemde aanpak en 
daarmee een ‘go’ te geven voor het vervolg van de 
voorzieningenscan.

Portefeuille Wethouder Lafleur
10 Onderzoek verkeersveiligheid Laan van 

Welhorst – (2020-0156301)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De raad middels bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief te informeren over het 
onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom de 
Laan van Welhorst.

11 Besluit tot mandaatverlening BGT – 
(2020-0159019)
Bestuurszaken

1. bijgaand Mandaatbesluit basisregistratie 
grootschalige topografie vast te stellen.

12 Bestuurlijke reactie rapport 
rekenkamer "raad weten met de 
Omgevingswet" – (2020-0163305)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. kennis te nemen van het rapport van de 
rekenkamercommissie "Raad weten met de 
Omgevingswet"
2. de bestuurlijke reactie op het rapport vast te 
stellen en aan te bieden aan de 
rekenkamercommissie 

13 Loopafstand ondergrondse containers – 
(2020-0165976)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De maximale afstand (hemelsbreed) tot een 
ondergrondse container vast te stellen op 125 
meter. 
2. In te stemmen met het Uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening, tweede wijziging. 
3. De gemeenteraad te informeren door middel 
van bijgevoegde RIB. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
14 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Naar aanleiding van het voorstel over de 

camera's bij scholencluster De 
Volgerlanden vraagt wethouder Van Die of 
er nog maatregelen volgen met betrekking 
tot het hek van de voetbalkooi. De 
burgemeester antwoordt dat het hek van 
de voetbalkooi geluidsarm gemaakt zal 
worden. (actie BOR) Een voorbeeld 
hiervan heeft hij gezien in Papendrecht.

2. Wethouder Van Die deelt mede dat er 
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momenteel al hard gewerkt wordt aan de 
'Corona-opvang' van kinderen van ouders 
met cruciale beroepen.

3. Marktkooplieden hebben gevraagd om de 
weekmarkt bij Hoogambacht te 
verplaatsen van zaterdag 26 december 
naar donderdag 24 december. Gelet op de 
verwachte drukte bij de winkels die wel 
geopend mogen zijn, de looproutes en de 
risico's die dan worden gelopen, besluit de 
burgemeester om de weekmarkt niet te 
verplaatsen. Het college ondersteunt het 
besluit van de burgemeester.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


