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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 2 MAART 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

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR
1 Privacybeleid Drechtsteden 2020 – 

(2020-0176284)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het Privacybeleid Drechtsteden 2020 vast te 
stellen.
2. Het Privacybeleid Drechtsteden, versie 1.1., 
d.d. 24 januari 2018, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad op 15 mei 2018 onder 
voorstelnummer 2050123, in te trekken. 

Het college besluit om:
3. in te stemmen met het Privacybeleid 
Drechtsteden 2020 en dit ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad 

2 Sluiten anterieure overeenkomst inzake 
projectgebied Jaagpad 1 e.o. – (2021-
0010717)
Beleid & Ontwikkeling

1. een anterieure overeenkomst aan te gaan met 
de eigenaren van de woning c.a.Jaagpad 1 in 
verband met de voorgenomen bouw van een 
woning op het naastgelegen perceel. 
2. het besluit hogere grenswaarde 
wegverkeerslawaai vast te stellen.

3 Vaststelling bestemmingsplan 
Vrouwgelenweg achter nr. 80 – (2021-
0012568)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg achter 
nr. 80 ', bestaande uit de toelichting, de 
planregels en de verbeelding in elektronische en 
papieren vorm vast te stellen onder plan-
identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp34Vrouwgelenw80-3001, met als 
ondergrond 'Grootschalige Basiskaart (GBK).
2. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening te besluiten om voor het plangebied geen 
exploitatieplan vast te stellen.

Het college besluit om:
3. In te stemmen met het raadsvoorstel 
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'Vaststelling bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 
achter nr. 80'', met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp34Vrouwgelenw80-3001.

4 Vaststelling bestemmingsplan 
Rijksstraatweg 42b e.o. – (2021-
0014038)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de bijgevoegde Nota van 
Zienswijzen ten aanzien van het 
ontwerpbestemmingsplan 'Rijksstraatweg 42b e.o' 
2. Het bestemmingsplan 'Rijksstraatweg 42b e.o.' 
bestaande uit de toelichting, de planregels en de 
verbeelding in elektronische en papieren vorm 
gewijzigd vast te stellen onder plan-
identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraat-3001 met als 
ondergrond 'Grootschalige Basiskaart (GBK).
3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening te besluiten om voor het plangebied geen 
exploitatieplan vast te stellen.

Het college besluit om:
4. In te stemmen met het raadsvoorstel 
'Bestemmingsplan Rijksstraatweg 42b e.o.' met de 
digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraat-3001.

5 Sluiten anterieure overeenkomst 
Vrouwgelenweg 119 – (2021-0010677)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met 
de eigenaar in verband met de voorgenomen 
nieuwbouw van een woning op de locatie 
Vrouwgelenweg 119.

6 Raadsinformatiebrief stand van zaken 
klimaatadaptatie – (2021-0011984)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De gemeenteraad met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over de stand 
van zaken van klimaatadaptatie in onze gemeente.

7 toekennen subsidies Landschapstafel 
IJsselmonde – (2021-0019759)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Namens de Landschapstafel IJsselmonde de 
volgende subsidies toe te kennen:

a - aan Zuidhollands Landschap € 130.000 voor 
project Hybride voetveer Sophiapolder

b - aan gemeente Ridderkerk € 27.500 voor project 
Herinrichting De Nes (brug)

c - aan gemeente Zwijndrecht € 50.000 voor 
project Natuurleerpad 't Waaltje



3/3

d - aan gemeente Barendrecht € 30.000 voor 
project Blauwe verbinding - bevaarbaarheid, 
beleving, biodiversiteit

e - aan gemeente Albrandswaard € 30.000 voor 
project Blauwe verbinding - bevaarbaarheid, 
beleving, biodiversiteit

f  - aan Maatschap Hofstede Paradijshoeve € 
22.114 voor project parkeerfaciliteit bezoekers 
Crezéepolder 

g - aan Staatsbosbeheer € 54.450 voor project 
Stad-landverbinding Valckesteinsebos met 
Hoogvliet e.o.

h - aan gemeente Ridderkerk € 100.000 voor 
project Fietsverbinding Pruimendijk 

VASTE AGENDAPUNTEN
8 Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 

februari 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

9 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

10 Agendacommissie 
Secretariaat

De Agendacommissie wordt besproken.

11 Drechtstedendinsdag voorbespreken 
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
12 Informatie over 5G netwerk 

Secretariaat
De notitie "Informatie over 5G Netwerk" wordt 
besproken en zal aan de gemeenteraad worden 
aangeboden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
13 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat


