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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 13 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

Afwezig:
de heer Edwin Bressers, loco-secretaris

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

CONFORMSTUKKEN
1 Verrekening inkomsten uit 

nevenfuncties politieke ambtsdragers 
2020 – (2021-0092268)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. vast te stellen dat er geen verrekening van 
(eventuele) neveninkomsten over 2020 moet 
plaatsvinden voor de heren Heijkoop, Flach, 
Lafleur, van Die en van der Giessen.

2 Procedure hogere genswaarden geluid 
Dorpsstraat 62 – (2021-0090964)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Voor 1 woning af te wijken van de voorwaarde 
"realiseren geluidluwe gevel" zoals gesteld in het 
gemeentelijk beleid "Geluidbeleid goede 
ruimtelijke ordening".
2. Voor 2 woningen af te wijken van de 
voorwaarde "realiseren geluidluwe buitenruimte" 
zoals gesteld in het gemeentelijk beleid 
"Geluidbeleid goede ruimtelijke ordening".
3. Voor 2 woningen hogere grenswaarden voor 
geluid vast te stellen.

VASTE AGENDAPUNTEN
3 Vaststellen besluitenlijst d.d. 6 juli 

2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

4 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

De secretaris bereidt de beëindigingsovereenkomst 
voor met bijbehorend college- en raadsvoorstel 
met betrekking tot de beëindiging van de 
samenwerking in De Volgerlanden. Het 
besluitvormingsproces wordt afgestemd met 
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Zwijndrecht en is gepland na de zomervakantie.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
5 Aanpak overlastgevend gedrag op 

Banckertplein – (2021-0085515)
Bestuurszaken

1. in te stemmen met het uitvoeren van de aanpak 
tegen overlastgevend gedrag van kinderen op 
Banckertplein.

6 Kwijtschelding gemeentelijke publieke 
schulden gedupeerden toeslagenaffaire 
– (2021-0091947)
Beleid & Ontwikkeling

1. Het 'Besluit om te anticiperen op de 
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen' vast te 
stellen en bijgevoegd besluit te ondertekenen.
2. De 'Akkoordverklaring gegevensuitwisseling 
moratorium' te ondertekenen.

7 Contractering Stichting Jeugdteams 
Zuid-Holland-Zuid – (2021-0090969)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De opdrachtbeschrijving aan de Stichting 
Jeugdteams ZHZ vast te stellen.
2. De Stichting Jeugdteams ZHZ voor de uitvoering 
van deze opdracht vanaf 2022 jaarlijks subsidie te 
verlenen en daarvoor middelen op te nemen in de 
gemeentebegroting. 
3. Voor de financiering van de Stichting 
Jeugdteams ZHZ t.b.v. de uitvoering van de 
opdracht gebruik te maken van een 
'buitenwettelijk subsidie' in de vorm van een 
begrotingssubsidie.
4. Voor 2022 in de gemeentebegroting een bedrag 
op te nemen van € 763.487 excl. een eventuele 
indexering.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Uitvoeringsplan Woonvisie - stand van 

zaken medio 2021 – (2021-0089438)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het 'Uitvoeringsplan 
woonvisie – stand van zaken medio 2021'
2. De gemeenteraad te informeren met 
bijgevoegde raadsinformatiebrief over het 
'Uitvoeringsplan woonvisie – stand van zaken medio 
2021'

9 RIB Regionale aanbesteding Waterbus – 
(2021-0093689)
Beheer Openbare Ruimte

1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 
2. De raad door middel van de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over de 
Europese aanbesteding voor het volgende contract 
voor het personenvervoer over water (de 
"Waterbus").
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10 Besteding RREW-subsidie – (2021-
0092552)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de besteding van de subsidie 
Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen €210.700,- en deze toe te voegen aan de 
begroting.
2. Raadsinformatiebrief te ondertekenen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
11 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach deelt mede dat gisteren het 
eerste Drechtlab heeft plaatsgevonden bij Bolidt. 
Het was een inspirerende bijeenkomst over de 
(inrichting van de) oevers in de Drechtsteden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


