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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 6 APRIL 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. 30 maart 

2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Drechtstedendinsdag voorbespreken 
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken. Vooral 
de begroting van de SDD baart wel zorg. 
Inkomensondersteuning stijgt met ruim 14 miljoen 
en WMO-middelen met ca. 13 miljoen, zoals het er 
nu uitziet.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
4 Monitor Groeiagenda 2030 Winter 2021 

– (2021-0028766)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de Monitor Groeiagenda 
Winter 2021
2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief over 
de Groeimonitor en deze te verzenden aan de 
raad 

5 Sluiten koopovereenkomst inzake 
waterbusplein – (2021-0039263)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. een overeenkomst te sluiten met Waterbusplein 
B.V. voor de verkoop door de gemeente van een 
vijftal oppervlakten grond behorende tot de 
Noordkade, waarbij de partijen ROM-D en 
Beleggingsmaatschappij Aan de Noord mede 
ondertekenen, zulks conform de als vertrouwelijke 
bijlage bijgevoegde conceptovereenkomst. 



2/3

Portefeuille Wethouder van Die
6 Uitbreiding aanwijzing toezichthouder 

Kinderopvang – (2021-0043885)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De aanwijzing van de directeur publieke 
gezondheid (DPG) als toezichthouder in het kader 
van de Wet Kinderopvang uit te breiden met het 
toezicht op de naleving van de bij of krachtens 
hoofdstuk Va 'Tijdelijke bepalingen bestrijding 
epidemie covid-19' van de Wet publieke 
gezondheid gestelde regels in de kinderopvang.
2. De DPG toe te staan om één of meerdere 
medewerkers te machtigen om 
onder verantwoordelijkheid van de DPG op te 
treden als toezichthouder in het kader van de Wet 
kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor 
zover dit het toezicht op de naleving betreft van 
de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet 
gestelde regels in de kinderopvang.

7 Hoofdlijnennotitie sociaal domein – 
(2021-0040803)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van de notitie 'Contouren van 
een vernieuwde samenwerking in het Sociaal 
Domein Drechtsteden' 
2. in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief 

Het college besluit om:
3. in te stemmen met dit raadsvoorstel 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
8 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach deelt mede dat de exploitant 
van de A-nul buitenborden wegens 
betalingsproblemen het contract wil ontbinden. 
Het is een natuurlijk moment om nu te kunnen 
voldoen aan de motie van de gemeenteraad met 
betrekking tot reclame in de buitenruimte.

2. Wethouder Van Die deelt mede dat niet alleen 
de Ridderhal is afgewezen als vaccinatielocatie 
door de GGD, ook in Papendrecht en Zwijndrecht 
zijn locaties afgewezen. Het college betreurt dit. 
De burgemeester zal dit bespreken in het 
burgemeestersoverleg.

3. Wethouder Flach zal deelnemen aan de 
bestuurlijke spiegelgroep voor het transitiespoor 
Servicegemeente Dordrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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secretaris, burgemeester,


