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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 6 JULI 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. 29 juni 

2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

De secretaris deelt mede dat hij een bericht heeft 
ontvangen van de secretaris van Zwijndrecht dat 
we eruit zijn met betrekking tot de 
beëindiging(sovereenkomst) van de samenwerking 
in De Volgerlanden. Hij laat de benodigde stukken 
voor beide colleges en gemeenteraden 
voorbereiden.

3 Drechtstedendinsdag voorbespreken 
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

4 Presentatie 
huisvestingsvisie/vlekkenplan Cascade 
(om 11.30 uur) 
Secretariaat

Bureau Asbo geeft een presentatie over de 
revitalisering van Cascade, zodat het een 
multifunctionele ontmoetingsplaats wordt voor 
alle inwoners. Bedoeling is om in het vierde 
kwartaal een programma van eisen vast te stellen.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
5 Spoedaanvraag onderwijshuisvesting kc 

De Tweestroom – (2021-0087301)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De spoedaanvraag voor uitbreiding van 
basisschool De Tweestroom aan de Jan 
Wissenslaan 5 af te wijzen.
2. 

Het schoolbestuur PIT in kennis te stellen van het 
besluit.
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6 Rapportage Interne Controle 2020 – 
(2021-0089081)
Bestuurszaken

1. Kennisnemen van de rapportage van de interne 
controle.

Portefeuille Wethouder van Die
7 Uitbetaling subsidie Perspectief voor de 

Jeugd – (2021-0090165)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De vanuit ZonMw ontvangen subsidie á € 48.750 
beschikbaar te stellen en uit te keren aan Stichting 
Jong Zwijndrecht. 

8 15de wijzigingsvoorstel GR 
Drechtsteden (stemverhoudingen) – 
(2021-0091643)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van  de notitie "verdere 
uitwerking gemeenschappelijke regeling sociaal als 
aanvulling op het in procedure gebrachte concept 

15e wijzigingsbesluit GRD"
2. In te stemmen met de in  deze notitie 
opgenomen aanvullende afspraken:

 Stemverdeling voor het AB wordt 
gebaseerd op het aantal inwoners van de 
deelnemende gemeenten op 1 januari van 
het jaar waarin de 
gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden

 Voor de eerste keer tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2026 is 
dat het aantal inwoners op 1-1-2020

 Geen  enkele gemeenten kan meer dan 
49% van de stemmen krijgen

 Voor de besluitvorming over begroting en 
begrotingswijzigingen is een 
gekwalificeerde meerderheid nodig. Naast 
een meerderheid van stemmen moeten 
minimaal 3 gemeenten instemmen.

 In het geval er fundamentele verschillen 
van opvatting ontstaan in het AB over het 
toestaan en/of de beprijzing van 
maatwerk kan een arbitragecommissie 
wordt ingesteld. De uitspraak van de 
commissie is bindend. De kosten van deze 
procedure zijn voor de partij die de 
arbitrage heeft aangevraagd. De 
commissie zal ingesteld worden zodra de 
eerste aanvraag een feit is.

 De door de Drechtraad nieuw vastgestelde 
kostenverdeelsystematiek in 2021 1 op 1 
wordt overgenomen door het Algemeen 
bestuur per 1 januari 2022 en deze in elk 
geval voor de komende vier jaar 
vaststaat. 
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Portefeuille Wethouder Lafleur
9 Invulling locatie De Hofjes in De 

Volgerlanden door Trivire – (2021-
0054798)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Instemmen met de gedeeltelijke invulling van 
De Hofjes door woningbouwcorporatie Trivire met 
een Knarrenhof.
2. Instemmen met de vraag aan 
woningbouwcorporatie Trivire om 1 sociale 
huurwoning in De Hofjes te bestemmen voor de 
huisvesting van kwetsbare inwoners, zoals 
benoemd in de contingentregeling ten behoeve 
van  de regionale Huisvestingsagenda Kwetsbare 
Groepen.

10 Mobiliteitsplan 2021 - 2030 voorlopige 
vaststelling  – (2021-0075754)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Het Mobiliteitsplan 2021-2030 voorlopig vast te 
stellen
2. Kennis te nemen van het concept-
Uitvoeringsplan 2022-2024 en opdracht te geven 
om te onderzoeken of herprioritering van de acties 
mogelijk is en het (gewijzigde)uitvoeringsplan vast 
te stellen bij de definitieve vaststelling van het 
mobiliteitsplan.
3. De uitkomsten van het onderzoek 
verkeersafwikkeling 'Veersedijk, Noordoevers' 
onderdeel uit te laten maken van het 
Mobiliteitsbeleid 2021 - 2030 
4. De financiële consequenties als volgt te 
verwerken ( de bedragen worden bij de definitieve 
vaststelling, gebaseerd op het 
(gewijzigde)uitvoeringsplan vastgesteld)

1. De raad voor te stellen om, onder 
voorbehoud van vaststelling van het 
Mobiliteitsplan door de raad, de kosten 
voor 2022 te verwerken in de begroting 
2022. 

2. De raad voor te stellen om de kosten voor 
2023  en 2024 mee te nemen in de 
afwegingen bij de kadernota 2023

3. Voor maatregelen voortvloeiende uit de 
onderzoeken vanuit het Uitvoeringsplan 
die niet gedekt kunnen worden uit 
beschikbare kredieten of 
onderhoudsbudgetten  separate 
voorstellen te maken en deze aan de raad 
ter besluitvorming voor te leggen door 
middel van de kadernota, begroting of 
separate raadsvoorstellen.
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INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
11 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


