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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 1 JUNI 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. 25 mei 

2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Drechtstedendinsdag voorbespreken 
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

4 Presentatie verkeersveiligheid Laan van 
Welhorst (11.00 uur) 
Secretariaat

Een nieuwe inrichtingsvariant voor de Laan van 
Welhorst wordt gepresenteerd en uitgebreid 
besproken. Suggesties voor verdere uitwerking 
worden meegegeven.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
5 Jaarverslag 2020 De Volgerlanden – 

(2021-0069165)
Volgerlanden

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van 
De Volgerlanden.

Het college besluit om:
2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van 
De Volgerlanden en dit ook ter kennisneming aan 
de gemeenteraad aan te bieden.

6 Eerste voortgangsrapportage CAI-
projecten 2021 – (2021-0041442)
Beheer Openbare Ruimte

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de eerste 
voortgangsrapportage CAI-projecten 2021.

Het college besluit om:
2. In te stemmen met de eerste 
voortgangsrapportage CAI-projecten 2021 en deze 
ter kennis name aan de gemeenteraad aan te 
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bieden.

7 Kadernota 2022 – (2021-0050592)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen 
inclusief:

1. De in deze Kadernota opgenomen 
financiële uitgangspunten;

2. De in deze Kadernota opgenomen 
actualisaties en beleidsvoornemens;

3. De in de bijlage opgenomen staat van 
reserves en voorzieningen plus 
voorgestelde mutaties:

1. kosten van bestemmingsplannen 
Noordoevers en Citadelterrein, de 
kosten voormalig Willem de 
Zwijgerschool en de project 
Margrietschool dekken uit de 
algemene reserve grondbedrijf

2. kosten van ICT verandert t.l.v. de 
algemene reserve

3. vorming van een reserve 
organisatie ontwikkeling met als 
doel het dekken van een 
traineeprogramma in 2022 en 2023

2. De in deze Kadernota opgenomen kredieten 
beschikbaar te stellen:

1. Skatepark (motie raad december 2020) - € 
40.000

2. Brug aan het Jaagpad - € 180.000
3. Nieuwe mollen (ondergrondse 

afvalcontainers) De Volgerlanden - € 
100.000

3. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen 
2021 uit deze Kadernota door middel van een 
begrotingswijziging.

Het college besluit om:
4. De Kadernota aan te bieden aan de raad.

8 Jaarstukken 2020 – (2021-0050519)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Jaarstukken 2020 vast te stellen.
2. De volgende restantbudgetten uit 2020 over te 
hevelen en in  2021 beschikbaar te stellen:
a. € 35.000 voor het afboeken van de boekwaarde 
van de toplaag van veld 2 vv ASWH
b. € 51.000 voor de voetbalvelden 
c. € 115.000 voor inrichting en veilig toegankelijk 
maken van 't Landje
d. € 47.000 voor vervanging van speeltoestellen 
die in 2020 niet geleverd konden worden
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e. € 32.000 voor de lokale impuls jeugdhulp
f. € 520.000 voor corona gerelateerde kosten
3. Een bedrag van € 17.500 beschikbaar te stellen 
voor het stimuleren van vrijwilligerswerk onder 
jongeren.
4. Een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen 
voor een adviseur revitalisering Cascade.
5. Een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen 
voor de aandachtsfunctionaris dementie.
6. Een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen 
voor het afboeken van de boekwaarde van de 
toneelhijsinstallatie Cascade.
7. Een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen 
voor de Omgevingswet.
8. Een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen 
voor actualisatie van de nota grondbeleid.
9. Een bedrag van € 219.688 te onttrekken uit de 
Algemene Reserve Grondbedrijf ten behoeve van 
de verliesvoorziening De Volgerlanden.
10. Een bedrag van € 623.862 te onttrekken uit de 
Algemene Reserve Grondbedrijf voor de afboeking 
van de strategische gronden Centrumgebied.
11. Een bedrag van € 138.803 beschikbaar te 
stellen voor een kapitaalstorting ten behoeve van 
uitvoering Algemene Pensioenwet Politieke 
Ambtsdragers.
12. Een bedrag van € 390.442 te storten in de 
Algemene Reserve

Het college besluit om:
13. Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een 
positief eindsaldo van € 678.195. Het college 
wordt gevraagd te besluiten om de gemeenteraad 
het volgende voor te stellen:

9 Verdere uitwerking 
Uitgangspuntennotitie samenwerking 
Drechtstedengemeenten  – (2021-
0068322)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de notitie "Uitwerking 
Uitgangspuntennotitie 'toekomstige samenwerking 
Drechtstedengemeenten' - als nadere duiding en 
invulling op de uitgangspuntennotitie 'toekomstige 
samenwerking Drechtstedengemeenten' (januari 
2021) en de duidingsbrief van 23 februari 2021 - in 
het bijzonder met de daarin genoemde 
uitgangspunten alsmede het voorstel voor de 
financiële afwikkeling van de transitie;
2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
te informeren 
3. Het besluit van uw college aan het college van 
Dordrecht en de overige gemeenten terug te 
koppelen.

Portefeuille Wethouder van Die
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10 Beleidsregels Toezicht en Handhaving 
Kinderopvang 2021 – (2021-0047157)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met de geactualiseerde 
'beleidsregels toezicht- en handhaving 
kinderopvang 2021', inclusief het afwegingsmodel 
2. Het handhavingsbeleid toezicht en handhaving 
kinderopvang 2011 gelijktijdig in te trekken.

11 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal – 
(2021-0069625)
Bestuurszaken

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde 
wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden (15e wijziging)
2. In te stemmen met het voorleggen van het 
bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke 
regeling Drechtsteden aan de gemeenteraad 
3. De gemeenteraad te vragen of zij met de 
voorliggende concepttekst en toelichting daarop 
toestemming kunnen verlenen aan het college om 
een gemeenschappelijke regeling aan te gaan en 
zo nodig aan te geven welke wensen, bedenkingen 
en (tekstuele) opmerkingen er nog zijn
4. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met 
bijgevoegde zienswijze in reactie op de 
concepttekst voor het wijzigingsbesluit 
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
12 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach heeft overleg gevoerd over de 
regiodeal en hoe de middelen worden besteedt. 
De projecten die het betreft lopen goed op dit 
moment.

2. Wethouder Flach zal binnenkort de eerste paal 
slaan aan de Noordkade. De ontwikkelingen aldaar 
lopen voorspoedig.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


