
1/3

OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 1 FEBRUARI 2022

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. 25 

januari 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Herbenoeming van mevrouw S. 

Nugteren en de heer A. Verhoeven in 
de commissie Erepenning – (2022-
0007377)
Bestuurszaken

1. mevrouw S. Nugteren en de heer A. Verhoeven 
te herbenoemen tot maart 2026 als lid van de 
commissie Erepenning;
2. mevrouw S. Nugteren en de heer A. Verhoeven 
via bijgevoegde brief hierover te informeren.

3 Vaststellen Verordening behandeling 
bezwaarschriften regionaal 
bezwarencommissie – (2021-0173763)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Verordening behandeling bezwaarschriften 
regionale bezwarencommissie Hendrik-Ido-
Ambacht vast te stellen.
2. De kosten voor de regionale commissie te 
verdelen op basis van het aantal inwoners.

Het college besluit om:
3. In te stemmen met de tekst van de Verordening 
behandeling bezwaarschriften regionale 
bezwarencommissie en deze ter vaststelling voor 
te leggen aan de raad.

Portefeuille Wethouder Flach
4 Schoolwoningen Bekestein – (2021-

0178832)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.

5 Vaststellen aanwijzingsbesluit 
gemeentelijke heffingen – (2022-
0011334)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het Gezamenlijk 
Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Regeling 
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onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten

2. Kennis te nemen van het Gezamenlijk 
Aanwijzingsbesluit overige heffingen Regeling 
onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten
 

3. Het Gezamenlijk Aanwijzingsbesluit WOZ en 
Belastingen Regeling onderlinge samenwerking 
Drechtstedengemeenten vast te stellen

4. Het Gezamenlijk Aanwijzingsbesluit overige 
heffingen Regeling onderlinge samenwerking 
Drechtstedengemeenten vast te stellen

Portefeuille Wethouder van Die
6 RIB Vroegsignalering Wgs – (2022-

0010575)
Beleid & Ontwikkeling

1. De raadsinformatiebrief over de stand van 
zaken uitvoering vroegsignalering Wgs vast te 
stellen en aan de raad te versturen. 

7 Realisatie LED-verlichting 
voetbalvelden sportpark Schildman – 
(2021-0133032)
Beheer Openbare Ruimte

1. De voetbalverenigingen opdracht te geven om 
de conventionele verlichting op sportpark 
Schildman te vervangen door duurzame LED-
verlichting. 
2. Hiervoor een netto krediet beschikbaar te 
stellen van € 122.500 aan de voetbalverenigingen.
3. Een overeenkomst met de verenigingen aan te 
gaan waarin wordt vastgelegd dat de gemeente 
eigenaar wordt van de nieuwe LED-verlichting. 
4. De investering te activeren en de kapitaallasten 
van € 6.452 per jaar ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat.
5. De huursom per jaar van sportpark Schildman 
met € 6.250 te verhogen vanwege het aanbrengen 
van LED-armaturen op de sportvelden, waardoor 
een aanzienlijke verbetering van het gehuurde 
plaatsvindt. Te concluderen dat de huurverhoging 
proportioneel is nu de voetbalverenigingen door 
deze verbetering aanzienlijk lagere energielasten 
hebben.  
6. Af te wijken van de nota waarderen en 
afschrijven 2017 en het afschrijvingstermijn voor 
de LED-verlichting op 20 jaar in plaats van 15 jaar 
te stellen.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Verordening tot wijziging van de 

Huisvestingsverording gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht 2019, 1e wijziging 
– (2022-0007894)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.
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9 Het vellen (verplaatsen) van 1 witte 
Paardenkastanje hoek Weteringsingel-
Reegweg – (2022-0009111)
Beheer Openbare Ruimte

1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
vellen van één witte Paardenkastanje op de hoek 
Weteringsingel-Reeweg, volgens situatietekening.
2. De witte Paardenkastanje laten verplaatsen 
naar een nabij gelegen plaats binnen de gemeente 
vanuit het budget voor het project  voor de 
reconstructie van de kruising 
Weteringsingel/Reeweg.

10 Vaststellen beleid mantelzorgwoningen 
– (2022-0010301)
Beleid & Ontwikkeling

1. De beleidsnotitie 'mantelzorgwoningen' vast te 
stellen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
11 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach heeft een 
kennismakingsgesprek gehad met Jacqueline van 
Ginneken. Zij is de nieuwe directeur van de Blije 
Borgh.
2. Wethouder Flach koppelt de bespreking in de 
commissie terug van het voorstel over de 
fietsenstalling c.a. bij winkelcentrum De Schoof.
3. Wethouder Flach koppelt de bespreking in de 
commissie terug van het voorstel bestemmingsplan 
Centrumgebied.
4. Wethouder Flach heeft een bijeenkomst van de 
Triple Helix Stuurgroep Drechtsteden-Gorinchem 
bijgewoond. Hierin is de toekomst van de 
Groeiagenda aan de orde geweest.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


