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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 19 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. 12 april 

2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Jaarverslag informatiehuishouding 2021 

– (2022-0051730)
Bestuurszaken

1. de bevindingen vast te stellen die in het rapport 
Jaarverslag informatiehuishouding 2021 opgesteld 
door de gemeentearchivaris zijn opgenomen. 
2. de reactie op het jaarverslag 
informatiehuishouding 2021 opgesteld door SGD-
DIV vast te stellen.
3. de raad te informeren door het jaarverslag en 
de bijbehorende reactie op te nemen in de 
leesmap van de raad.

Portefeuille Wethouder van Die
3 SPUK IJZ 2021 – (2022-0055989)

Beleid & Ontwikkeling
Het voorstel wordt aangehouden.

4 Betaling SPUK-IJZ – (2022-0054232)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met de uitbetaling SPUK-IJZ 2020 
van € 389.609 aan Sportfondsen Hendrik-Ido-
Ambacht B.V. Hierbij gebruik makend van de 
hardheidsclausule (artikel 18 ASV), vanwege het 
niet voldoen aan de vereisten van de ASV, om zo 
de nadelige gevolgen van de corona maatregelen 
voor Sportfondsen Hendrik-Ido-Ambacht B.V. op te 
vangen. 
2. Sportfondsen Hendrik-Ido-Ambacht B.V. te 
informeren, middels bijgevoegde (concept) 
beschikking, over de te betalen SPUK-IJZ 2020.

Portefeuille Wethouder Lafleur
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5 Beheerplan Wegen 2022 t/m 2026 – 
(2022-0027993)
Beheer Openbare Ruimte

Het voorstel wordt aangehouden.

6 Beantwoording vragen artikel 48 RVO 
kappen bomen Beatrixhof door D66 – 
(2022-0057106)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De beantwoording van de vragen conform 
artikel 48 Reglement van Orde voor de raad van de 
fractie van D66 over het kappen van bomen aan de 
Beatrixhof vast te stellen 

7 Herziene Regeling beeldschermbril – 
(2022-0057913)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. De herziene Regeling beeldschermbril vast te 
stellen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
8 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach heeft de oplevering van het 
eerste bedrijfspand op bedrijventerrein 
Ambachtsezoom bijgewoond. Daarbij zijn de 
complimenten richting gemeente uitgesproken 
over de kwaliteit van de inrichting van het 
openbaar gebied.
2. Wethouder Flach en burgemeester Heijkoop 
koppelen terug uit het bestuurlijk overleg wat ze 
met Oasen hebben gehad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


