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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 11 JANUARI 2022

Aanwezig:
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

Afwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1  Vaststellen besluitenlijst d.d. 21 

december 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie is nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3 Gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan Centrumgebied, 
Graaf Willemlaan – (2021-0178761)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de bijgevoegde Nota 
Beantwoording zienswijzen ten aanzien van het 
ontwerpbestemmingsplan Centrumgebied, Graaf 
Willemlaan. 
2. Het bestemmingsplan Centrumgebied, Graaf 
Willemlaan, bestaande uit de toelichting, de 
planregels en de verbeelding in elektronische en 
papieren vorm gewijzigd vast te stellen onder 
plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp44GraafWillemln-3001 met als 
ondergrond 'Grootschalige Basiskaart (GBK).
3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening te besluiten om voor het plangebied geen 
exploitatieplan vast te stellen.
4. De Verordening doelgroep sociale koopwoningen 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2021 vast te 
stellen. 

Het college besluit om:
5. Het ontwerp besluit hogere grenswaarde 
wegverkeerslawaai vast te stellen en tegelijkertijd 
met het bestemmingsplan ter inzage te leggen. 
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6. De gemeenteraad voor te stellen met 
inachtneming van de Nota Beantwoording 
zienswijzen het bestemmingsplan Centrumgebied, 
Graaf Willemlaan gewijzigd vast te stellen.

4 Fietsenstallingen, beveiligingscamera's, 
openbaar toilet en containerpark  De 
Schoof – (2021-0171324)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De fietsenstallingen rond De Schoof aan te 
passen en een overdekte fietsenstalling voor 
slimme fietsenstallingen te bouwen.
2. Voor de fietsenstallingen een krediet van € 
72.000 beschikbaar te stellen, de investering over 
een periode van 15 jaar af te schrijven en de 
jaarlijkse kapitaallasten van € 5.335 mee te 
nemen in de Kadernota 2023.
3. 10 beveiligingscamera's voor De Schoof aan te 
schaffen.
4. De kosten voor de 10 beveiligingscamera’s van € 
8.000 ten laste te brengen van het 
rekeningresultaat 2021.
5. Het openbare toilet niet te vervangen, maar 
deze bij één van de winkels onder te brengen.
6. De sloop- en herinrichtingskosten hiervan - 
ongeveer € 5.000 -  te dekken uit het reeds 
bestaande budget hiervoor en de jaarlijkse kosten 
voor het onderbrengen van het toilet ook te 
dekken uit het bestaande budget.
7. Het containerpark grotendeels ondergronds te 
maken.
8. Voor de aanpassing van het containerpark een 
krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen, de 
kapitaallasten en kosten voor onderhoud ten laste 
te brengen van het taakveld afval.

Het college besluit om:
9. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom 
de aanpassing van de fietsenstallingen De Schoof, 
het bouwen van een slimme fietsenstalling, het 
aanschaffen van 10 beveiligingscamera's,  het niet 
vervangen van openbare toilet, het onderbrengen 
van het toilet bij één van de winkels en het 
grotendeels ondergronds maken van het 
containerpark.

10. Deze ontwikkelingen ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad.

5 Voorbereiding ALV VNG 13/1 – (2021-
0181397)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de annotatie ter 
voorbereiding op de ALV VNG van 13 januari 2021 

Portefeuille Wethouder van Die
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6 Offerte inspectie onderzoeken 
kinderopvang 2022 – (2021-0176447)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de inhoud van de 
bijgevoegde offerte voor de inspectieonderzoeken 
kinderopvang 2022 van de GGD. 

7 Zienswijze begrotingswijziging 2022 
DG&J – (2021-0173500)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De concept zienswijze op de begrotingswijziging 
2022 van DG&J vast te stellen.
2. Het financiële nadeel van € 458.200,- voor 
jeugdhulp en Veilig Thuis voor 2022 te dekken uit 
de stelpost 'toekomstige ombuigingen' en dit, 
evenals de overige jaren, te verwerken in de 
kadernota 2023.

Het college besluit om:
3. Het financiële nadeel van € 458.200,- voor 
jeugdhulp en Veilig Thuis voor 2022 te dekken uit 
de stelpost 'toekomstige ombuigingen' en dit, 
evenals de overige jaren, te verwerken in de 
kadernota 2023.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Implementatievoorstel recycle-tarief 

(incl. tarieven) – (2021-0181495)
Beheer Openbare Ruimte

1. In te stemmen met de invoering van het 
recycle-tarief per 1 januari 2024 op basis 
van aangeboden hoeveelheid restafval (per afvalza
k of lediging minicontainer).
2. Daarbij te kiezen voor een afvalstoffenheffing 
op basis van een deel vast en een deel 
variabel tarief.
3. De variabele tarieven voor 2024 vast te stellen 
op: 

• €1,25 voor een inworp van 30 liter; 
• €2,50 voor een inworp van 60 liter; 
• €5,85 voor een lediging van een 140 liter 

minicontainer; 
• €10,00 voor een lediging van een 240 liter 

minicontainer. 
4. Op basis van het prijspeil van 2022 en de 
geprognosticeerde begrotingswijzigingen het vaste 
tarief vast te stellen op €207,70 voor een 
eenpersoonshuishouden en €307,68 voor een 
meerpersoonshuishouden. 
5. De definitieve vaste tarieven in 2023 vast te 
stellen op basis van het dan bekende prijspeil, 
begrotingscijfers en prognoses. 
6. Per persoon een volume van 180 liter aan gratis 
inworpen/lediging(en) te geven (dit komt overeen 
met een korting van €7,50). 
7. De hoogte van de afvalstoffenheffing voor 
mensen die op medische 
gronden incontinentiemateriaal of medisch afval 
hebben voor 2024 te maximeren op de 
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afvalstoffenheffing van 2022 voor 
een één of meerpersoonshuishouden (afhankelijk 
van de gezinsgrootte), respectievelijk €265,20 en 
€373,68 (indexeren naar prijspeil 2024)
8. De hoogte van de afvalstoffenheffing voor 
mensen die op medische gronden 
incontinentiemateriaal of medisch afval hebben na 
2024 een tarief te hanteren op basis van het 
gemiddelde aantal inworpen en het vaste tarief. 
9. Bij de kwijtscheldingsregeling 100% van het 
vaste tarief en 70% van het variabele tarief kwijt 
te schelden. 
10. 
Te kiezen voor de uitvoering van scenario 4+, dat 
betekent:

1. Het PBD (Plastic, Blik en 
Drankenkartons) wekelijks in 
plaats van 2-wekelijks in 
te zamelen.

2. De PBD verzamelcontainers bij win
kelcentra te verwijderen.

3. In het buitengebied de inzameling 
van de minicontainers voor het 
restafval 
te verlagen naar één keer per 4-
weken in plaats van 2-wekelijks.

4. Het aantal ondergrondse 
restafvalcontainers te verminderen 
met 100-150 stuks en de maximale 
afstand vast te stellen op 200 
meter voor de dichtstbijzijnde 
restafvalcontainer en binnen een 
afstand van 300 meter een andere 
restafvalcontainer te kunnen 
gebruiken.

5. Het realiseren van aanbiedlocaties 
voor GF-E bij hoogbouwlocaties 
waar nu geen voorzieningen zijn.

11. 
In te stemmen met de (overige) uitgangspunten va
n het recycle-tarief implementatieplan.
12. Een krediet van € 862.400,- beschikbaar te 
stellen voor toegangscontrole en 
volmeldsysteem (afschrijvingstermijn 5 jaar -
 de kapitaallasten komen ten laste van het begroti
ngssaldo).
13. Een krediet van €1.090.860,- beschikbaar te 
stellen voor de vervanging van de 
inwerpzuilen (afschrijvingstermijn 15 jaar-
 de kapitaallasten komen ten laste van het begroti
ngssaldo)
14. De eenmalige kosten in 2022 (€ 610.000,- ) 
voor de implementatie van het recycle-tarief 
ten laste te brengen van de stelpost toekomstige o
mbuigingen in de begroting 2022.
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15. De invoering van het recycle-tarief na 1 jaar te 
evalueren op basis van milieurendement, 
aanbiedgedrag en kosten. 
16. Twee jaar na invoering van het recycle-tarief 
een bewonersonderzoek uit te laten voeren.   

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, loco-burgemeester,


