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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 26 JANUARI 2021

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. 19 

januari 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3 Uitvoeringsprogramma IHP – (2020-

0172034)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van het document 'Afspraken 
schoolbesturen, besturen kinderopvangorganisaties 
en gemeentebestuur Hendrik-Ido-Ambacht over de 
uitvoering van het IHP'.
2. voor de verdere uitwerking van het IHP volgens 
de met de schoolbesturen en besturen van 
kinderopvangorganisaties gemaakte afspraken de 
volgende voorbereidingskredieten beschikbaar te 
stellen: 

Een investeringsbudget van in totaal € 153.250 ter 
voorbereiding van de nieuwbouw van De 
Klimboom. Hiervan wordt  € 133.250 ter 
beschikking gesteld van Skoba. De resterende € 
20.000 is voor de gemeentelijke projectkosten;

Een investeringsbudget van in totaal € 183.500 ter 
voorbereiding van de nieuwbouw van De 
Stadhouder Willem III. Hiervan wordt € 163.500 ter 
beschikking gesteld van VVOGG. De resterende € 
20.000 is voor de gemeentelijke projectkosten;

Een investeringsbudget van in totaal € 153.250 ter 
voorbereiding van de nieuwbouw van De Meander. 
Hiervan wordt € 133.250 ter beschikking gesteld 
van PIT. De resterende € 20.000 is voor de 
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gemeentelijke projectkosten;

Een investeringsbudget van in totaal € 153.250 ter 
voorbereiding van de nieuwbouw van De Admiraal. 
Hiervan wordt € 133.250 ter beschikking gesteld 
van SOL. De resterende € 20.000 is voor de 
gemeentelijke projectkosten;

Een investeringsbudget van € 24.750 ter 
voorbereiding van de sloop van de scholen en de 
gymzaal aan de Weteringsingel.

Het college besluit om:
3. het document 'Afspraken schoolbesturen, 
besturen kinderopvangorganisaties en 
gemeentebestuur Hendrik-Ido-Ambacht over de 
uitvoering van het IHP' vast te stellen en dit ter 
kennisname van de raad te brengen.
4. wethouder Flach te machtigen om het 
document 'Afspraken schoolbesturen, besturen 
kinderopvangorganisaties en gemeentebestuur 
Hendrik-Ido-Ambacht over de uitvoering van het 
IHP' namens het college te ondertekenen.

4 De Noordkade/waterbusplein: 
vaststellen inrichtingsplan en 
vaststellen grondexploitatie – (2020-
0152167)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van het als bijlage bijgevoegde 
inrichtingsplan Noordkade/waterbusplein d.d. 
november 2020.
2. Vast te stellen de als vertrouwelijke bijlage 
bijgevoegde grondexploitatie Genieterrein-
waterbusplein en daarmee de in de 
grondexploitatie opgenomen budgetten ter 
beschikking te stellen. 
3. a. Voor de grondexploitatie Genieterrein-
waterbusplein een Voorzien verlies Genieterrein-
waterplein te ramen ten laste van de volgende 
posten: 

1. € 1.008.736 uit de Reserve Kapitaallasten 
waterbusplein;

2. € 1.478.613 uit de Reserve Projecten

b. De reserve Kapitaallasten waterbusplein op te 
heffen.

c. De aan de grondexploitatie Genieterrein-
waterbusplein toegerekende overhead te storten 
in de Reserve Projecten.

d. De kosten die ten laste van het 
Investeringsbudget waterbusplein zijn geboekt, 
ten laste te brengen van de grondexploitatie 
Genieterrein-waterbusplein.
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Het college besluit om:
4. Het als bijlage bijgevoegde inrichtingsplan
Noordkade/waterbusplein d.d. november 2020
vast te stellen.

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Beslissing op bezwaar Hoogstraat 1 – 

(2020-0173391)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift d.d. 2
november 2020;
2. Kennis te nemen van het advies van de
commissie bezwaarschriften, d.d. 16 december
2020;
3. Conform het advies van de commissie
bezwaarschriften, het bezwaarschrift kennelijk
niet-ontvankelijk te verklaren, het besluit van 21
september 2020 in stand te laten en het verzoek
om griffierechten en proceskostenvergoeding af te
wijzen.
4. Bezwaarmaker te berichten door toezending van
de beslissing op bezwaar.

6 Raadsinformatiebrief HVC – (2020-
0162689)
Bestuurszaken

1. In te stemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief over HVC en deze ter
informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
7 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach koppelt terug uit het overleg 
met de Provincie over de groeiagenda van 
Drechtsteden. 

2. Wethouder Van Die licht de 'agenda voor de 
huisvesting van kwetsbare groepen' toe en vraagt 
collegeleden om na te denken of er nog 
aanvullingen of opmerkingen zijn.

3. Wethouder Van Die koppelt terug over de 
inspecties die zijn uitgevoerd bij 
kinderopvangorganisaties van SOL. Daar kwamen 
diverse verbeterpunten uit naar voren. De 
gemeente zal daarvoor een aanwijzing geven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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