
1/3

OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 9 MAART 2021

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; 
de heer Steven van Die, wethouder

de heer Jaap de Jong

Afwezig:
de heer Dre Martens, gemeentesecretaris

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

CONFORMSTUKKEN
1 Eén jaar FIXI – (2021-0011878)

Beheer Openbare Ruimte Het college besluit om:
1. de raadsinformatiebrief Eén jaar FIXI vast te 
stellen en te verzenden naar de raad.

VASTE AGENDAPUNTEN
2 Vaststellen besluitenlijst d.d. 2 maart 

2021 (vervalt ivm ontbreken notulen) 
Secretariaat

De besluitenlijst van 2 maart wordt behandeld in 
de vergadering van 16 maart 2021.

3 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Op dit moment wordt er gewerkt aan de GREX.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
4 Veiligheidsrapportage 2020 – (2021-

0022635)
Bestuurszaken

1. de 'Veiligheidsrapportage 2020' vast te stellen.
2. deze ter bespreking aan te bieden aan de 
Commissie ABA/FIN.

Portefeuille Wethouder Flach
5 Uitgangspuntennotitie Servicegemeente 

Dordrecht – (2021-0022653)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. onder voorwaarden in te stemmen met de 
Uitgangspuntennotitie 'Toekomstige samenwerking 
Drechtstedengemeenten'
2. de voorwaarden kenbaar te maken aan het 
college van Dordrecht met bijgevoegde brief

Het college besluit om:
3. in te stemmen met het voorliggende 
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raadsvoorstel en met de reactiebrief aan het 
college van Dordrecht

Portefeuille Wethouder Lafleur
6 Verzoek Planschade Kijfhoekstraat 35 – 

(2021-0022388)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Het advies Stichting Adviesbureau Onroerende 
Zaken over het verzoek tot de tegemoetkoming in 
de planschade voor Kijfhoekstraat 35 te Hendrik-
Ido-Ambacht over te nemen en het verzoek af te 
wijzen   

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
7 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die deelt mede dat de GGD een 
voorkeur heeft voor de Ridderhal als priklocatie 
voor het COVID-vaccin. Het college neemt hierover 
een positieve grondhouding in, voor een periode 
tot 1 september 2021. Een collegevoorstel wordt 
gemaakt.

2. Wethouder Van Die deelt mede dat het CAI-
fonds positief heeft besloten over een bijdrage 
voor de vervanging van de toneelhijsinstallatie in 
Cascade. De formele bevestiging met daarin het 
exacte bedrag volgt nog. De burgemeester stuurt 
een bedankbrief namens het college.

3. Wethouder Van Die deelt mede dat 
onderwijsinstelling LOKET in Zwijndrecht wordt 
geconfronteerd met toenemende straatcultuur in 
de school. Hiervoor heeft de school een 
coachingsplan voor leerlingen en leraren opgezet. 
Op basis van een verzoek van school besluit het 
college tot een bijdrage van € 10.000,- aan dit 
plan, te dekken uit Corona-middelen.

4. Wethouder Lafleur informeert het college over 
actuele ontwikkelingen met betrekking tot 
warmte- en energietransitie. Het college heeft een 
voorkeur voor zonnepanelen op daken in plaats 
van zonneweides.

5. Wethouder Lafleur deelt mede dat Stedin met 
een voorstel naar alle aandeelhouders komt om in 
te schrijven voor preferente aandelen. 
Besluitvorming in de raden is voorzien voor het 
zomerreces.

6. Wethouder Flach heeft de overeenkomst met 
Blauwhoed ondertekend voor de ontwikkeling van 
het centrumgebied.

7. Wethouder Flach deelt mede dat veel tweede 
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kamerleden onze regio bezoeken, wat goed is voor 
de positie van de regio in Den Haag.

8. Wethouder Flach deelt mede dat met Prohuis de 
koopcontracten getekend zullen worden voor de 
afname van 3 ha. op Ambachtsezoom.


