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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 JUNI 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 Peter Kalkman

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 juni 

2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Commissievergaderingen 
Secretariaat

De commissievergaderingen zijn voor- resp. 
nabesproken.

3 Programma Ledenbijeenkomst M50 d.d. 
24 juni 2022 
Secretariaat

Het programma van de Ledenbijeenkomst M50 is 
besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
4 Technische vragen Jrk 2021, Kadernota 

2023 – (2022-0097502)
Bestuurszaken

1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de 
technische vragen.

5 Voorbereiding ALV VNG 29/6 – (2022-
0096679)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de annotatie ter 
voorbereiding op de ALV van de VNG op 29 juni 
2022

Portefeuille Wethouder Flach
6 Spoedaanvraag: dakrand Druivengaarde 

– (2022-0097050)
Beleid & Ontwikkeling

1. De aansprakelijkheid af te wijzen. Het 
probleem wordt namelijk veroorzaakt door 
technische degeneratie/verval en het ontbreken 
van periodiek herstel. Dit valt onder de 
verantwoordelijkheid van de scholen.
2. Onderscheid te maken tussen échte spoed: het 
dak onderhoud rondom de speelpleinen dat nu 
direct noodzakelijk is en geen echte spoed: de 
overige dakranden.
3. De spoedaanvraag van 10 juni 2022 voor het 
herstel van de dakranden rondom het speelplein 
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van het scholencluster aan de Druivengaarde, 
vanwege de veiligheidsrisico's, als voorschot toe te 
kennen.

Portefeuille Wethouder van Die
7 Beleidsregels vrijlating giften, 

schadevergoeding en erfenissen. – 
(2022-0094292)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de beleidsregels vrijlating 
giften, schadevergoeding en erfenissen zoals die 
door het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal zijn 
vastgesteld.

2. De gemeenteraad via de bijvoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over dit 
besluit.

8 Algemene voorziening jeugdhulp naar 
voren – (2022-0026448)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de inzet van OKV voor 16 
uur per week in de periode van 1 mei 2022 tot 1 
januari 2024.

2. in te stemmen met het dekken van de kosten 
voor de inzet van OKV, te weten € 111.000,--, uit 
het budget van Jeugdhulp naar Voren dat bij de 
Serviceorganisatie Jeugd is gereserveerd voor onze 
gemeente.  

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Lafleur heeft een informatieavond 
bijgewoond over het Havenhoofd.
2. Wethouder Flach blikt terug op een goed 
verlopen VAO-barbecue.
3. Wethouder Flach heeft een bijeenkomst van 
startende ondernemers in Cascade bijgewoond.
4. Wethouder Flach heeft woensdag 22 juni 
namens de regio een ontmoeting met minister De 
Jonge waarbij het zal gaan over de regionale 
woningbouwplannen.

10 Ingekomen brief Woonkracht10 
Secretariaat

Het college neemt kennis van de bijgevoegde brief 
van Woonkracht10.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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