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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 5 JULI 2022

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph 
Lafleur, wethouder; mevrouw J. Oelfke-ten Seldam, 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. 21 juni 

2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Beantwoording Artikel 48 VVD inzet 

jongerenoverlast – (2022-0108860)
Bestuurszaken

1. In te stemmen met de voorgestelde
beantwoording conform bijlage

3 Benoemingsvoorstel van de heer F.J.  
van de Velde als lid van de commissie 
Erepenning – (2022-0098066)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. de heer F.J. van de Velde met ingang van 13
oktober 2022 te benoemen als lid van de
commissie Erepenning voor de duur van vier jaar.

Portefeuille Wethouder van Die
4 Aanvullende subsidie beweegcoach 

ouderen – (2022-0095865)
Beleid & Ontwikkeling

1. Een incidentele subsidie van € 15.000,-
beschikbaar te stellen voor urenuitbreiding van de
beweegcoach ouderen voor de periode van 1 juli
2022 tot en met 31 december 2023.
2. De incidentele subsidie van € 15.000,-  te
bekostigen vanuit de landelijke bijdrage 'SPUK
Lokale Preventieakkoorden' 2021 en 2022.

5 Keuze voor adviesbureau 
doorontwikkeling Hi5Ambacht – (2022-
0103601)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Het adviesbureau Drijvers en Partners opdracht
te geven om onderzoek uit te voeren naar de
optimalisatie van de organisatie van Hi5Ambacht.

2. Voor uitvoering van dit onderzoek €17.907,92
(inclusief 21% BTW) beschikbaar te stellen vanuit
het budget Brede school (grootboeknummer
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61050203).

3. Het adviesbureau Drijver en Partners te 
informeren over het besluit en de offertes van 
Tienorganisatieadvies en het Mulier instituut af te 
wijzen.

6 RIB De Speelfabriek – (2022-0106565)
Beleid & Ontwikkeling

1. De bijgevoegde RIB over De Speelfabriek vast te 
stellen en toe te sturen aan de raad. 

7 JOP De Volgerlanden – (2021-0113530)
Bestuurszaken

1. in te stemmen met het voorgenomen besluit om 
een JOP te realiseren tussen de Straatjes en de 
Laantjes in De Volgerlanden.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Principeverzoek twee woningen 

Krommeweg naast nr 12 – (2022-
0037198)
Beleid & Ontwikkeling

1. medewerking te verlenen aan het verzoek om 
twee woningen te bouwen op het perceel aan de 
Krommeweg naast nummer 12 op basis van de 
bijgevoegde ruimtelijke randvoorwaarden.

9 omgevingsvergunning Dierenpension 
Rijksstraatweg 52 – (2022-0098990)
Beleid & Ontwikkeling

1. de nota van zienswijzen omgevingsvergunning 
Rijksstraatweg 52, dierenpension vast te stellen 
2. de (definitieve) omgevingsvergunning 
Rijkststraatweg 52, dierenpension te verlenen;

10 nemen van verkeersbesluiten 
Onderdijkse Rijweg – (2022-0107332)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. de Onderdijkse Rijweg fysiek af te sluiten ter 
hoogte van de Watersnip door het plaatsen van 
een fietssluis

2. de huidig ingestelde geslotenverklaring voor 
vrachtauto's op het noordelijke weggedeelte van 
de Onderdijkse Rijweg in te trekken.

3. een geslotenverklaring in te stellen in beide 
richtingen voor motorvoertuigen middels het RVV-
verkeersbord C12 met onderbord "uitgezonderd 
verkeer met aantoonbare bestemming".

4. de verkeersbesluiten onder beslispunten 2 en 3 
in werking te stellen tot 31 december 2023.

11 Beantwoording artikel 48 R.V.O. EVA – 
(2022-0103220)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de bijgevoegde 
beantwoording op de door EVA ingediende 
schriftelijke vragen (art. 48 RvO) over het 
onderhoud van het Heulpad.
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12 Beantwoording art. 48 vragen VVD 
Stroomnet – (2022-0106885)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen 
ex. art. 48 Reglement van Orde 'Stroomnet 
Hendrik-Ido-Ambacht' vast te stellen, en deze naar 
de gemeenteraad te verzenden. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
13 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die meldt dat kunstgrasveld 2 
van ASWH is aangelegd. 
2. Wethouder Lafleur meldt dat hij vanavond een 
presentatie in de raad heeft over de 
Omgevingswet ('van Omgevingswet naar 
Omgevingsplan').
3. Wethouder Lafleur woont a.s. donderdag 7 juli 
een AB-vergadering van OZHZ bij. Hij heeft zich 
kandidaat gesteld voor een plek in de 
auditcommissie.
4. Wethouder Flach heeft een AB-bijeenkomst 
bijgewoond van de GR Sociaal waar ook 
portefeuillehouders Financiën waren uitgenodigd. 
Daar is afgesproken dat de GR Sociaal de 
begrotingen flexibeler zal gaan opstellen.
5. Wethouder Flach heeft een vergadering van het 
AB-Drechtwerk bijgewoond.
6. Wethouder Oelfke woont woensdag 6 juli een 
AB-vergadering van het NRIJ bij. Zij zal in die 
vergadering als DB-lid worden voorgedragen. 
7. Burgemeester Heijkoop geeft een update met 
betrekking tot de stand van zaken op de boot met 
vluchtelingen uit de Oekraïne.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


