OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 22 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. 15
februari 2022
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Commissievergaderingen
Secretariaat

De commissievergaderingen zijn besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3

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

Het college besluit om:
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen
ex. art. 48 Reglement van Orde 'CTB-controle bij
zwemlessen' vast te stellen, en deze naar de
gemeenteraad te verzenden.

Portefeuille Wethouder van Die
4

Scan voorzieningen – (2021-0162679)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. de voorzieningenscan vast te stellen
2. de raad te informeren met bijgaande
raadsinformatiebrief

5

Herziene beleidsregels toezicht en
handhaving kinderopvang 2022 – (20220006903)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met de geactualiseerde
'beleidsregels toezicht en handhaving
kinderopvang 2022', inclusief de denklijn 2021 en
het afwegingsmodel 2021.
2. De beleidsregels toezicht en handhaving
kinderopvang 2021 gelijktijdig in te trekken.

Portefeuille Wethouder Lafleur
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6

Overdrachtsdocument omgevingsvisie –
(2022-0012751)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in te stemmen met het overdrachtsdocument
omgevingsvisie.
2. kennis te nemen van het verslag van de
raadssessie omgevingsvisie van 29 november 2021.
3. de raadsinformatiebrief, het
overdrachtsdocument en bijbehorende bijlagen ter
kennisname aan de raad te sturen

7

Jaarprogramma 2022 OZHZ – (20220011312)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Het Jaarprogramma 2022 van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) vast te
stellen.
2. Voor het Jaarprogramma 2022 bij de Kadernota
2023 een structureel bedrag van € 20.000 en een
incidenteel bedrag van € 76.000 mee te nemen.

8

Beantwoording artikel 48-vragen
Gemeente Belangen over regeling
energiearmoede – (2022-0022987)
Beleid & Ontwikkeling

9

Raadsinformatiebrief Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen (RREW) –
(2022-0009568)
Beleid & Ontwikkeling

10

RIB Omgevingswet inclusief
spoorboekje – (2022-0011331)
Beheer Openbare Ruimte

1. In te stemmen met de beantwoording op de
gestelde vragen over energie-armoede en de
beantwoording naar de gemeenteraad te
versturen.

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de raadsinformatiebrief
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
(RREW) en deze te verzenden aan de
gemeenteraad.

Het college besluit om:
1. In te stemmen met bijgevoegde RIB en
spoorboekje.
2. De RIB inclusief spoorboekje toe te sturen aan
de gemeenteraad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
11

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die heeft namens de gemeente
het manifest van het Ambachts Verbond voor
Vroegsignalering ondertekend.
2. Wethouder Lafleur heeft de
aandeelhoudersvergadering van Stedin bezocht.
Daarbij is gesproken over de benodigde
investeringen in het netwerk.
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3. Wethouder Lafleur koppelt terug uit de
bestuurlijke werkgroep Wonen. Daar is gesproken
over het onderzoek wat de Brinkgroep gaat doen
naar mogelijkheden tot versnelling van de
bouwproductie en hoe we vanuit de Groeiagenda
de stappen kunnen zetten om ook op sociaaleconomisch vlak vorderingen te blijven maken.
4. Wethouder Flach heeft op 23 februari a.s. een
stuurgroepbijeenkomst Drechtwerk. Hier zal het
concept-collegevoorstel worden besproken over de
integratie van de GR Drechtwerk en de SDD. Deze
komen straks onder de GR Sociaal te vallen. De
raad zal hier via een RIB over geïnformeerd
worden.
5. Wethouder Flach heeft een bedrijfsbezoek
afgelegd aan Van der Panne Steigerbouw.
6. Wethouder Flach is aanwezig geweest bij de
landelijke governancedag over de regiodeals.
7. Burgemeester Heijkoop meldt dat het
arbeidsvoorwaardengesprek met de beoogd
gemeentesecretaris Peter Kalkman goed is
verlopen. We zullen met hem per 1 juni 2022 een
arbeidsovereenkomst aangaan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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