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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 26 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, secretaris

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 

oktober 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
2 Beeindiging samenwerking De 

Volgerlanden – (2021-0021282)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de beëindigingsovereenkomst De Volgerlanden 
tussen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht vast 
te stellen en te ondertekenen

Het college besluit om:
2. kennis te nemen van de 
beëindigingsovereenkomst De Volgerlanden tussen 
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en deze ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad

Portefeuille Wethouder van Die
3 Evaluatie preventieplan 2020/2021 – 

(2021-0142438)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de evaluatie van het preventieplan sociaal 
domein 2020/2021 vast te stellen. 
2. in te stemmen met het voorgestelde 
actieprogramma voor 2022.
3. alle resterende middelen vanuit het 
preventieplan sociaal domein aan het einde van 
2021 te storten in de reserve sociaal domein zodat 
deze gebruikt kunnen worden in 2022.
4. een bedrag van € 437.500 beschikbaar te stellen 
ten behoeve van het actieprogramma 2022, 
waarvan € 323.500 te onttrekken aan de reserve 
sociaal domein, € 20.000,- uit de Rijksbijdrage 
Lokale Preventieakkoorden 2022 en het resterende 
bedrag uit reeds beschikbare middelen.

Het college besluit om:
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5. de evaluatie van het preventieplan sociaal 
domein en het bijbehorende raadsvoorstel aan te 
bieden aan de gemeenteraad.

4 Vervangen voetbalkooi Sophiapark – 
(2021-0113590)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het vervangen van het 
huidige technisch afgeschreven hekwerk van de 
voetbalkooi in het Sophiapark voor een geluidsarm 
hek en de eenmalige kosten van €40.000,- bij te 
ramen bij het budget renovatie speelruimtes in de 
Winternota 2021.

5 Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden – 
(2021-0131474)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:

1. Het bijgevoegde wijzigingsbesluit (15e 
wijziging) vast te stellen.
2. Het college en de burgemeester toestemming te 
verlenen als bedoeld in artikel 1, tweede lid Wet 
gemeenschappelijke regelingen, om het 
wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen.

Het college besluit om:
3. Het bijgevoegde wijzigingsbesluit 
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 
(vijftiende wijziging) vast te stellen, onder de 
opschortende voorwaarde dat de raad 
toestemming verleent als bedoeld in artikel 1 van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. De raad te verzoeken het college en de 
burgemeester toestemming te geven om het 
wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden vast te stellen;

Portefeuille Wethouder Lafleur
6 Vaststelling inrichting kruising Reeweg - 

Weteringsingel – (2021-0138366)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Het Inrichtingsplan kruising Reeweg - 
Weteringsingel vast te stellen.

7 Rapportage projecten Structuurvisie 2e 
halfjaar 2021 – (2021-0131441)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van de Rapportage projecten 
Structuurvisie 2e halfjaar 2021. 

Het college besluit om:
2. de Rapportage projecten Structuurvisie 2e 
halfjaar 2021 vast te stellen en ter kennisname 
aan te bieden aan de gemeenteraad.
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8 Sluiten anterieure overeenkomst 
Vrouwgelenweg 58 – (2021-0136052)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met 
de eigenaar in verband met de voorgenomen 
wijziging in het planologische regime om de bouw 
van een extra woning op de locatie 
Vrouwgelenweg 58 mogelijk te maken. 

9 Gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit - n.a.v. 
inwerkingtreding Omgevingswet – 
(2021-0144049)
Beheer Openbare Ruimte

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de Verordening op de 
gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit Hendrik-Ido-Ambacht. 
2. In te stemmen met de gemeentelijke 
adviescommissie conform het bijgevoegde 
benoemingsbesluit.

Het college besluit om:
3. De verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit ter 
vaststelling en het benoemingsbesluit ter 
bekrachtiging aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

10 Verordening nadeelcompensatie – 
n.a.v. inwerkingtreding Omgevingswet – 
(2021-0143905)
Beheer Openbare Ruimte

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de Verordening 
nadeelcompensatie Hendrik-Ido-Ambacht. 
2. De bagateldrempel vast te stellen op €500,- 
voor particulieren en €1000,- voor bedrijven. 

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

11 Algemene plaatselijke verordening - 
technisch omgezet n.a.v. 
inwerkingtreding Omgevingswet – 
(2021-0143949)
Beheer Openbare Ruimte

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de (technisch omgezette) 
Algemene plaatselijke verordening 2022. 

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

12 Delegatiebesluit wijzigen 
omgevingsplan – (2021-0141591)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de notitie 'delegatiebesluit wijzigen van het 
omgevingsplan' vast te stellen.

Het college besluit om:
2. in te stemmen met de notitie 'delegatiebesluit 
wijzigen van het omgevingsplan' en deze ter 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
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13 Participatieplicht onder de 
Omgevingswet – (2021-0141589)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de regeling 'Participatieplicht bij afwijken van 
het omgevingsplan' vast te stellen.

Het college besluit om:
2. in te stemmen met de regeling 
'Participatieplicht bij afwijken van het 
omgevingsplan' en deze ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad.

14 Adviesrecht onder de Omgevingswet – 
(2021-0141588)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de notitie 'Adviesrecht bij afwijken van het 
omgevingsplan' vast te stellen.

Het college besluit om:
2. in te stemmen met de notitie 'Adviesrecht bij 
afwijken van het omgevingsplan' en deze ter 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

15 RIB raadsbesluiten Omgevingswet – 
(2021-0143675)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de raadsinformatiebrief over 
de raadsbesluiten die voor inwerkingtreding van de 
Omgevingswet genomen dienen te worden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
16 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
Wethouder Flach heeft binnenkort met Marco de 
Redelijkheid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid een afspraak om over de financiële situatie 
van de Veiligheidsregio te spreken. Hij verzoekt of 
onze Concerncontroller bij dit gesprek kan 
aanschuiven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


