OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 15 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. 8 februari
2022
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2

Beantwoording art. 48 vraag Zwembad –
(2022-0017944)
Bestuurszaken

Het voorstel wordt aangehouden.

3

Terugblik - collegeperiode 2018-2022 –
(2022-0021048)
Bestuurszaken

1. 'Terugblik - collegeperiode 2018-2022' vast te
stellen
2. 'Terugblik - collegeperiode 2018-2022' ter
informatie tijdens de raadsvergadering van 7
maart, aan de raad aan te bieden

Portefeuille Wethouder Flach
4

Coronavoucher Hendrik-Ido-Ambacht –
(2022-0019682)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. uitvoering te geven aan het project
coronavoucher Hendrik-Ido-Ambacht;
2. een krediet van € 400.000,- beschikbaar te
stellen voor het project coronavouchers;
3. dit krediet te dekken vanuit de coronamiddelen
2021, door dit krediet nu te onttrekken aan de
algemene reserve en het overschot
coronamiddelen bij resultaatbestemming van de
jaarrekening 2021 terug te storten in de algemene
reserve.

Het college besluit om:
4. de raad voor te stellen uitvoering te geven aan
het project coronavoucher Hendrik-Ido-Ambacht
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Portefeuille Wethouder van Die
5

Ambachts Verbond Vroegsignalering –
(2022-0016263)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. kennis te nemen van het initiatief Ambachts
Verbond Vroegsignalering
2. in te stemmen met het aanbieden van
bijgevoegde raadsinformatiebrief en de tekst van
het Manifest Vroegsignalering aan de raad.

6

Aanvullende investering in De Louwert –
(2022-0014175)
Beleid & Ontwikkeling

1. voor het uitvoeren van enkele werkzaamheden
in De Louwert een bedrag ter beschikking te
stellen van € 35.000 en dit bedrag te dekken uit
het jaarrekeningresultaat 2021.

Portefeuille Wethouder Lafleur
7

Jaarprogramma 2022 OZHZ – (20220011312)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
8

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Flach meldt dat er binnenkort een
voorstel komt voor de intergratie van Drechtwerk
en de GR Sociaal.
2. Wethouder Flach is uitgenodigd om de
vergadering van de bestuurlijk werkgroep Wonen
van vrijdag 18 februari a.s. bij te wonen.
3. De gemeentesecretaris kondigt een webinar van
de VZHG aan met als thema 'spoedzoekers op de
woningmarkt'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

wnd. secretaris,

burgemeester,
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