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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 28 SEPTEMBER 2021

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; de heer Edwin Bressers, loco-secretaris; 
de heer Steven van Die, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 

september 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie wordt besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 Algemene plaatselijke verordening - 

2021 – (2021-0109385)
Beheer Openbare Ruimte

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de Algemene plaatselijke 
verordening 2021. 

Het college besluit om:
2. Het voorstel ter vaststelling aan te bieden aan 
de gemeenteraad. 

Portefeuille Wethouder van Die
4 Brief SDD hersteloperatie 

toeslagenaffaire 
Bestuurszaken

Het college neemt kennis van de brief van de SDD 
over de hersteloperatie toeslagenaffaire.

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Aanschaf Dynamisch Route Informatie 

Paneel (DRIP) Noordeinde – (2021-
0129576)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Het aanschaffen en plaatsen van een DRIP
2. De kosten dekken uit het budget Groot 
onderhoud wegen

6 Ontwerpbestemmingsplan 
Vrouwgelenweg 58 – (2021-0118832)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in te stemmen met het overslaan van de 
formele inspraakprocedure voor het 
conceptontwerp bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 
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58';
2. in te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 58' met 
plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.bp50Vrouwgwe
g58-2001;
3. het ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 
58' zes weken op de wettelijk voorgeschreven 
wijze voor zienswijzen ter inzage te leggen; 
4. de gemeenteraad te informeren over de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

7 Agenda themasessie omgevingsvisie – 
(2021-0132923)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de agenda voor de 
themasessie met het college over de 
omgevingsvisie 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
8 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder van Die heeft afgelopen zaterdag 
het nieuwe skatepark geopend. Het was een 
succesvolle happening.

2. Wethouder Flach koppelt terug over de 
informatieavond met de raad over Cascade en het 
IHP.

3. Wethouder Flach kijkt terug op de VAO-
barbecue. Die is goed verlopen.

4. Wethouder Flach meldt dat de VAO op 3 
december a.s. haar jubileum viert. Alle 
collegeleden worden daarvoor uitgenodigd.

5. Wethouder Flach heeft gesproken met de 
directeur Wonen van het ministerie van BZK.

6. Wethouder Flach heeft gesproken met de 
gedeputeerden Zevenbergen en Stolk over een 
aantal ontwikkelingen in de regio.

7. De loco-secretaris meldt dat er ruim 120 
technische vragen zijn binnengekomen over de 
begroting. Er worden afspraken gemaakt over de 
wijze van afstemming met de afzonderlijke 
collegeleden. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van



3/3

loco-secretaris, burgemeester,


