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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 8 MAART 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 Anne de Baat, secretaris

Afwezig:
de heer Steven van Die, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 

februari 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Kwartaalbijeenkomst Smart Delta 
Drechtsteden 
Secretariaat

De kwartaalbijeenkomst Smart Delta Drechtsteden 
is voorbesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3 Samenvoeging SDD en Drechtwerk – 

(2022-0027308)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals 
geformuleerd in dit principebesluit voor 
samenvoeging van de GR Drechtwerk en de GR 
Sociaal (zie ook de bijlage bij dit collegevoorstel)

2. In te stemmen met het voornemen om per 1-1-
2023 de GR Drechtwerk en de GR Sociaal juridisch 
samen te voegen in één GR (de aangepaste GR 
Sociaal)

3. Het bijgesloten tekstvoorstel voor een 
raadsinformatiebrief hierover vast te stellen en 
deze aan de raad toe te zenden

4. Via de vertegenwoordigers in de betreffende 
AB's de beide directeuren te vragen alle 
voorbereidingen die nodig zijn voor de uitvoering 
van deze besluiten ter hand te nemen

Portefeuille Wethouder van Die
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4 Nadere regels persoonlijk 
minimabudget Hendrik-Ido-Ambacht – 
(2022-0025634)
Beleid & Ontwikkeling

1. De nadere regels voor het Persoonlijk 
Minimabudget (PMB) vast te stellen.

5 Beantwoording art. 48 vragen over 
huisartsenzorg – (2022-0021186)
Beleid & Ontwikkeling

1. de antwoorden op de vragen ex artikel 48 RvO 
van de fractie van Gemeente Belangen over de 
huisartsenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht, zoals 
aangegeven in bijgaande memo, vast te stellen.
2. kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van 
ambtelijke en bestuurlijke contacten en 
bestuurlijke informatie over de huisvesting van 
huisartsen.

Portefeuille Wethouder Lafleur
6 Speelruimtebeheerplan 2021-2026 – 

(2021-0168877)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. in te stemmen met het Speelruimtebeheerplan 
2022-2026.

2. de financiële consequenties van het 
Speelruimteplan 2020-2024 zoals herberekend in 
het Speelruimtebeheerplan 2022-2026 mee te 
nemen in de overweging bij de kadernota 2023. 

7 Aangaan arbeidsovereenkomst met de 
heer Peter Kalkman – (2022-0027226)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Met ingang van 1 juni 2022 een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan met de heer 
Peter Kalkman voor 36 uur per week in de functie 
van gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

8 Beleid gezond en veilig werken – (2022-
0010043)
Bestuurszaken

1. het beleid gezond en veilig werken vast te 
stellen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Lafleur meldt dat hij de aftrap heeft 
gegeven voor het NK 'Tegelwippen'.
2. Wethouder Lafleur koppelt terug over de 
energiebespaardag van afgelopen zaterdag. Op die 
dag zijn onze energiecoaches gepresenteerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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