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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 5 APRIL 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. 29 maart 

2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
2 Inkoop natuursteen fontein 

Waterbusplein – (2022-0010666)
Beleid & Ontwikkeling

1. in afwijking van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid, de levering van de 
natuursteen voor de  fontein op het Waterbusplein 
enkelvoudig onderhands te gunnen aan de firma 
Van den Ban uit Oosterhout.

Portefeuille Wethouder van Die
3 Beantwoording artikel 48-vragen fractie 

SGP-ChristenUnie over giftenbeleid – 
(2022-0048540)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met de beantwoording op de 
gestelde vragen over het giftenbeleid in relatie tot 
de stijgende energieprijzen en de beantwoording 
naar de gemeenteraad te versturen. 

4 RIB Energietoeslag – (2022-0050715)
Bestuurszaken Het college besluit om:

1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 
eenmalige Energietoeslag vast te stellen en te 
versturen naar de gemeenteraad

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Beantwoording vragen artikel 48 RVO 

kappen bomen Beatrixhof door EVA – 
(2022-0047374)
Beleid & Ontwikkeling

1. de beantwoording van de vragen conform 
artikel 48 Reglement van Orde van de fractie van 
EVA over het kappen van bomen aan de Beatrixhof 
vast te stellen 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
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6 Informatie-uitwisseling en rondvraag 
Secretariaat

1. Wethouder Lafleur koppelt terug uit een 
bijeenkomst van de regionale regietafel opvang 
asielzoekers.
2. Wethouder Flach heeft de eerste paal geslagen 
voor de bouw van De Straatjes.
3. Wethouder Flach heeft vanuit de stuurgroep 
Regiodeal gesproken met een vertegenwoordiger 
van het ministerie van BZK en met een 
gedeputeerde van de koning.
4. Wethouder Flach koppelt terug uit de 
klankbordgroep die is ingesteld voor het onderzoek 
van Brink naar de versnellingsmogelijkheden van 
het regionale woningbouwprogramma.


