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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 10 MEI 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. 19 april 

2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 DVO aanvraag leefgeld Oekraïners – 

(2022-0069660)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de 
Dienstverleningsovereenkomst 'Verstrekking 
Leefgeld' met de GR Sociaal.

2. De DVO 'Verstrekking Leefgeld' en het 
mandaatbesluit 'Leefgeldregeling' met 
terugwerkende kracht per 6 april 2022 vast te 
stellen. 

3. Ten behoeve van de DVO 'Verstrekking Leefgeld' 
in te stemmen met het mandaatbesluit 
'Leefgeldregeling'.

3 Beantwoording vragen art.48 
Reglement van orde - Baxpark – (2022-
0067255)
Bestuurszaken

1. Bijgaande beantwoording van de vragen van 
fractie Gemeentebelangen aangaande de 
vernielingen in het Baxpark vast te stellen en naar 
de raad te sturen.

Portefeuille Wethouder Flach
4 BOB schorsing 4 marktdagen – (2022-

0063496)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn 
bezwaar

2. De bezwaargronden ongegrond te verklaren
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3. Het besluit van 25 november 2021 in stand te 
laten

5 Zienswijzen ontwerpbegrotingen 2023 
en jaarrekeningen 2021 Verbonden 
Partijen – (2022-0059794)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de (herziene) begrotingen 
2022, 2023 en de jaarstukken 2021 van de GR 
Drechtsteden, GR Sociaal, GR Dienst Gezondheid & 
Jeugd, GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, GR 
Drechtwerk, GR Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde en GR Bureau Openbare Verlichting. 
2. In te stemmen met de concept zienswijze op:
1. De Jaarstukken 2021 van de GR Drechtsteden
2. De begroting 2023 van de GR Sociaal
3. De begroting 2023 en de jaarstukken 2021 van 
de GR Dienst Gezondheid & Jeugd
4. De begroting 2023 en het rekeningresultaat 
2021 van de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
5. De begroting 2023 en de jaarstukken 2021 van 
de GR Drechtwerk
6. De begroting 2023 van de GR Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde
7. De begroting 2023 en de jaarstukken 2021 van 
de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
8. De herziene begroting 2022, de begroting 2023 
en de jaarstukken 2021 van de GR Bureau 
Openbare Verlichting 

Het college besluit om:
3. De concept zienswijzen ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad

Portefeuille Wethouder van Die
6 Budget Peuterplekken – (2022-0058565)

Beleid & Ontwikkeling
Het voorstel wordt aangehouden.

7 Gunning Onderwijsroute MBO Da Vinci 
College – (2022-0062391)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met de uitslag van de 
beoordeling van de inschrijvingen inzake de 
regionale aanbesteding lnkoop Inburgeringsaanbod 
MBO.
2. Over te gaan tot gunning conform het resultaat 
van de beoordeling, en aangaan van de 
overeenkomst met Da Vinci College
3. De Servicegemeente Dordrecht (SGD), team 
Inkoop en Contractmanagement, te machtigen 
namens de aanbestedende diensten de 
gunningsbeslissing kenbaar te maken aan de 
inschrijvers

8 Startnotitie herijking minimabeleid – 
(2022-0066373)
Beleid & Ontwikkeling

1. De 'Startnotitie herijking minimabeleid' ter 
informatie door te zetten naar de gemeenteraad. 



3/5

Portefeuille Wethouder Lafleur
9 Beheerplan Openbare Verlichting 2022-

2026 – (2021-0037124)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. het beheerplan Openbare Verlichting 2021-2025 
vast te stellen;

2. het budget voor de openbare verlichting te 
verhogen in 2022 met €61.225,50 en in 2023 met 
€70.678,34 en dit mee te nemen bij de kadernota 
2023;

3. in 2024 een evaluatiemoment in te lassen 
waarbij de ontwikkeling van de energieprijzen 
opnieuw wordt bekeken en - indien deze evaluatie 
daartoe aanleiding geeft - het budget vanaf het 
begrotingsjaar 2025 bij te stellen.

10 Wijziging Mandaatbesluit OZHZ – (2022-
0060114)
Beleid & Ontwikkeling

1. het mandaatbesluit voor de OZHZ te wijzigen in 
verband met het in werking treden van de Wet 
open overheid op 1 mei 2022.

11 Beheerplan Wegen 2022 t/m 2026 – 
(2022-0027993)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Het beheerplan wegen 2022 t/m 2026 vast te 
stellen;

2. De reserve “onderhoud wegen” om te vormen 
naar een voorziening “groot onderhoud wegen”; 

3. In te stemmen om de jaarlijkse dotatie vanaf 
2023 te verlagen van € 1.646.134 naar € 
1.446.134;

4. In te stemmen met een initiële storting van het 
saldo uit de reserve Wegen (circa € 2 miljoen) naar 
de voorziening "groot onderhoud Wegen"; 

5. Het jaarlijkse exploitatiebudget voor het 
onderhoud aan wegen, kunstwerken en 
verkeersvoorzieningen te verhogen met € 151.113.

6. In te stemmen om de financiële consequenties 
te verwerken in de Kadernota 2023.

7. Jaarlijks het uitvoeringsprogramma groot 
onderhoud voor het volgende kalenderjaar in het 
college af te stemmen. 

12 Duurzaamheid Kadernota 2023  – (2022-
0067225)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in te stemmen met het structureel ophogen van 
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het budget met € 20.000,- voor klimaatbeleid en 
dit mee te nemen in de Kadernota 2023.

13 Budgetten Beheer Openbare Ruimte 
meenemen naar 2022 – (2022-0067177)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Een bedrag van € 175.132,- beschikbaar te 
stellen voor groen renovaties en boomonderhoud 
en dit te dekken uit de resultaatbestemming 2021 

2. Een bedrag van € 46.669,- beschikbaar te 
stellen voor speeltoestellen en dit te dekken uit 
de resultaatbestemming 2021

3. Een bedrag van € 42.182,- beschikbaar te 
stellen voor kunstwerken en dit te dekken uit de 
resultaatbestemming 2021 

4. Een bedrag van € 35.000,- beschikbaar te 
stellen voor het afboeken van de boekwaarde van 
Kunstgrasveld 2 (ASWH) en dit te dekken uit de 
resultaatbestemming 2021

5. Een bedrag van € 52.340,- beschikbaar te 
stellen voor het schoonmaken van watergangen en 
dit te dekken uit de resultaatbestemming 2021

14 Beslissing op bezwaar Schmitt – (2022-
0064096)
Bestuurszaken

1. Bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn 
bezwaar
2. De bezwaren van bezwaarmaker ongegrond te 
verklaren. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
15 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die heeft de viering van het 10-
jarig bestaan van Hi5-Ambacht bijgewoond. Dit 
was een geslaagd evenement.
2. Wethouder Flach kondigt de Smart Delta-
bijeenkomst van 7 juni aan. Het thema zal 
“energie” zijn. De bijeenkomst zal plaatsvinden in 
het stadion van FC Dordrecht.
3. Wethouder Flach heeft een Drechtstedelijke 
ondernemersbijeenkomst bijgewoond.
4. Burgemeester Heijkoop koppelt terug over de 4 
mei herdenking. De herdenking en kranslegging 
vond plaats in aanwezigheid van burgemeester 
Claudia Dettmar van Bergen. Het was een mooie 
en waardige bijeenkomst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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secretaris, burgemeester,


