
1/3

OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 5 OKTOBER 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; 
de heer Anne de Baat

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 28 

september 2021  
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Drechtstedendinsdag voorbespreken 
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3 Beantwoording technische vragen 

Begroting 2022 – (2021-0133964)
Bestuurszaken

1. Akkoord gaan met de beantwoording van de 
technische vragen.

4 Raadsinformatiebrief transitie 
Drechtsteden – (2021-0133267)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. de raadsinformatiebrief over de stand van zaken 
van de transities in de Drechtsteden vast te stellen 
en te verzenden aan de gemeenteraad 

5 Raadsinformatiebrief regiodeal – (2021-
0133271)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. de raadsinformatiebrief over de stand van zaken 
van de Regiodeal vast te stellen en deze te 
verzenden aan de raad

6 Wijzigingsbesluit legesverordening 2021 
tweede wijziging – (2021-0118925)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. vast te stellen de navolgende wijziging van de 
Verordening op de heffing en invordering van leges 
2021, tweede wijziging.

7 Herziening 'De Volgerlanden-Oost, 
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied Het college besluit om:
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C1-C2' (hierna: de ontwerp herziening) 
– (2021-0127095)
Volgerlanden

1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerp 
van de herziening ‘De Volgerlanden-Oost, 
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2’, met 
nummer NL.IMRO.0531.herzC1C2-2001
2. De ontwerp herziening vrij te geven voor 
terinzagelegging conform Afdeling 3.4 Awb en de 
Wro.
3. Indien de procedure niet resulteert in 
zienswijzen, dit zonder nieuwe besluitvorming te 
laten leiden tot vaststelling van de herziening met 
ingang van de dag na afloop van de 
terinzagelegging.
4. Indien de procedure wel resulteert in 
zienswijzen, naar aanleiding hiervan wel nieuwe 
besluitvorming te plegen over de vaststelling 
5. Het  ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder vrij te geven voor publicatie en 
terinzagelegging, conform de wettelijk 
voorgeschreven procedures. 
6. De raad te informeren door het besluit te 
plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor 
de raad.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Aangaan detacheringsovereenkomst 

met Anne de Baat – (2021-0137224)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Het college besluit om van 4 oktober 2021 tot 
en met 30 juni 2022 een 
detacheringsovereenkomst aan te gaan met de 
gemeente Capelle aan den IJssel voor de 
detachering van Anne de Baat in de rol van 
interim-gemeentesecretaris in onze gemeente. 
Van 4 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 
zal dit zijn voor 24 uur per week. Van 1 januari 
2022 tot en met 30 juni 2022 zal dit voor 32 uur 
per week zijn.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach koppelt terug over de 
bedrijfsbezoeken die hij heeft afgelegd aan Erp 
Trading en Kobout. 

2. Wethouder Flach heeft met een Drechtsteden-
delegatie een bijeenkomst gehad met een aantal 
Tweede Kamerleden. 

3. Wethouder Flach heeft het Detailhandelsoverleg 
bijgewoond. Dit was een constructieve 
bijeenkomst. 

4. Wethouder Lafleur koppelt terug over de 
bijeenkomst over de verduurzaming van 
bedrijventerrein Antoniapolder die hij samen met 



3/3

wethouder Flach heeft bijgewoond.

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 hij de collegeleden 
heeft aangemeld voor de verschillende 
bestuurlijke pijlers van de M-50-gemeenten. 

8. Op 19 oktober is er geen collegevergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


