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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 30 AUGUSTUS 2022

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; de heer Edwin Bressers, Loco-secretaris; mevrouw Jauharina Oelfke-ten Seldam, 
wethouder; 
de heer Steven van Die, wethouder; de heer Peter Kalkman

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 5 juli 

2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Beantwoording art. 48 vragen 

betreffende overlast hangjongeren 
Reeweg – (2022-0140082)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. de beantwoording van de vragen artikel 48 
Reglement van Orde van de raadsfractie Gemeente 
Belangen over overlast hangjongeren aan de 
Reeweg vast te stellen.

3 Beleidsplan Integrale Veiligheid en 
Leefbaarheid 2022-2025 – (2022-
0113622)
Bestuurszaken

Het voorstel wordt aangehouden.

4 Aanpak vuurwerkoverlast 
raadsinformatiebrief – (2022-0139330)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de vroegtijdige aanpak op 
vuurwerkoverlast zoals omschreven in de 
raadsinformatiebrief.

2. het plan van aanpak vroegtijdige 
vuurwerkoverlast vast te stellen.

3. de raadsinformatiebrief conform de normale 
procedure via de griffie aan de raad te verzenden.

4. kennis te nemen dat de raadsinformatiebrief 
opgenomen wordt in de presentatie Highlights 
Openbare Orde en Veiligheid van de commissie 
ABA-Financien van 21 september.
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Portefeuille Wethouder Flach
5 Bouw nieuwe basisschool Stadhouder 

Willem III – (2022-0134018)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. ten behoeve van de sloop/nieuwbouw van 
basisschool Stadhouder Willem III een 
investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 
5.419.523, in vervolg op het eerder verleende 
voorbereidingskrediet van € 183.500. Hiervan 
wordt € 5.399.523 ter beschikking gesteld van 
VVOGG. De resterende € 20.000 is voor de 
gemeentelijke projectkosten.
2. de investering van € 5.419.523  voor  € 311.364 
te dekken  door een bijdrage die VVOGG betaalt 
voor het realiseren van een peuterspeelzaal in de 
school
3. het restant van € 5.108.159 af te schrijven in 50 
jaar en de jaarlijkse kapitaallasten van € 115.719 
te dekken uit de daarvoor gereserveerde stelpost.
4. voor de bijdrage van VVOGG voor de 
peuterspeelzaal een lening  aan te gaan met 
VVOGG en dit in een vaststellingsovereenkomst te 
regelen.

Het college besluit om:
5. in te stemmen met het bouwplan voor de 
nieuwe Stadhouder Willem III aan de 
Sandelingenstraat, zoals blijkt uit de in de bijlage 
opgenomen tekeningen en gevelaanzichten. 

6. in afwijking van het IHP 2020 e.v. de grond die 
VVOGG levert aan de gemeente vooralsnog niet te 
verkopen voor ontwikkeling, maar tijdelijk in te 
richten  met groen en parkeren en een plan 
hiervoor  t.z.t. voor te leggen aan de raad, 
inclusief de financiële consequenties daarvan.

7. in te stemmen met het voorstel aan de 
gemeenteraad om ten behoeve van de 
sloop/nieuwbouw van de Stadhouder Willem III een 
krediet beschikbaar te stellen van € 5.419.523, in 
vervolg op het eerder verleende 
voorbereidingskrediet van € 183.500. Dit krediet 
wordt,  naast een bijdrage van VVOGG van € 
311.364, gedekt  via een afschrijving in 50 jaar. De 
jaarlijkse kapitaallasten van € 115.719 worden 
gedekt uit de daarvoor gereserveerde stelpost.

6 Wensen en bedenkingen deelnemingen 
Drechtwerk – (2022-0122413)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Aan het AB van de GR Sociaal aan te geven dat 
er geen wensen en bedenkingen zijn ten aanzien 
van voornemen van het AB om deel te nemen in de 
vennootschappen waar op dit moment de GR 
Drechtwerk aandeelhouder van is.
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Het college besluit om:
2. de raad voor te stellen om geen wensen en 
bedenkingen ten aanzien van het voornemen van 
het AB om deel te nemen in de vennootschappen 
waar op dit moment de GR Drechtwerk 
aandeelhouder van is, kenbaar te maken

Portefeuille Wethouder Lafleur
7 Aanwijzingsbesluit ondergrondse 

containers – (2022-0137754)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het aanwijzingsbesluit 
ondergrondse containers. 

2. De ingediende zienswijzen te beantwoorden 
door middel van de bijgevoegde brief en nota van 
zienswijzen. 

3. De gemeenteraad te informeren door middel 
van bijgevoegde raadsinformatiebrief

8 Aanwijzingsbesluit 2 bovengrondse 
textielcontainers – (2022-0137812)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het aanwijzingsbesluit 2 
bovengrondse textielcontainers. 

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
9 Collegevoorstel overeenkomst 

onderwijsroute hbo/wo – (2022-
0132724)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met de uitslag van de regionale 
aanbesteding inkoop inburgeringsaanbod 
Onderwijsroute HBO/WO van Gemeente 
Rotterdam, waaraan Dordrecht en de andere 
Drechtstedengemeenten middels een 
meeliftregeling hebben deelgenomen.
2. Over te gaan tot het aangaan van de 
overeenkomst met Erasmus universiteit Rotterdam 
, die de geldige en economisch meest voordelige 
inschrijving heeft gedaan voor de Onderwijsroute 
HBO/WO.

10 Keuze voor adviesbureau uitvoeren 
monitor VVE – (2022-0137760)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Definitieve gunning voor het uitvoeren van de 
monitor VVE toe te kennen aan het adviesbureau 
Oberon.

2. Het adviesbureau Oberon te informeren over 
het besluit en de offertes van Sardes en Innovatie 
Nul13 af te wijzen. 

Portefeuille Wethouder van Die
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11 Herijking beleidsplan 
schuldhulpverlening 2021-2024 en 
verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening – (2022-0134802)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het in stand houden van het 
beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 en het 
in stand houden van de verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening.

Het college besluit om:
2. De raad om instemming te vragen voor het in 
stand houden van het beleidsplan 
schuldhulpverlening 2021-2024 en het in stand 
houden van de verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening.

12 Vervolgnotitie herijking minimabeleid – 
(2022-0134500)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de 'Vervolgnotitie herijking 
minimabeleid' en de daaraan gekoppelde 
financiële consequenties.
2. Richtinggevende uitspraken te doen over het te 
volgen scenario uit de 'Vervolgnotitie herijking 
minimabeleid'. 

Het college besluit om:
3. De 'Vervolgnotitie herijking minimabeleid' door 
te geleiden naar de raadscommissie W.O.S. van 19 
september voor een oordeelsvormende 
bespreking. 

4. De raad te vragen om richtinggevende 
uitspraken te doen over het te volgen scenario uit 
de 'Vervolgnotitie herijking minimabeleid'. 

13 Zienswijze 1ste Burap GR Sociaal – 
(2022-0124347)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de concept zienswijze op de 
1ste Burap van de GR Sociaal.

Het college besluit om:
2. In te stemmen met het voorleggen aan de raad 
van de concept zienswijze op de 1ste Burap van de 
GR Sociaal.

14 zienswijze 1ste Burap DG&J – (2022-
0124384)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de concept zienswijze op de 
1ste Burap DG&J.

Het college besluit om:
2. In te stemmen met het voorleggen van de 
concept zienswijze op de 1ste Burap DG&J aan de 
gemeenteraad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
15 Informatie-uitwisseling en rondvraag 1. Wethouder van Die blikt terug op een 
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Secretariaat succesvol verlopen Zomerparkdag.
2. Wethouder Oelfke heeft samen met 

wethouder Lafleur gesproken met 
wethouder Meij van de gemeente 
Ridderkerk over de situatie aan de 
Rijksstraatweg. Ze doet de suggestie om 
een keer als college een ontmoeting te 
hebben met het college van de gemeente 
Ridderkerk. Het college staat positief 
tegenover zo’n ontmoeting. Wij zullen het 
initiatief nemen om het college van 
Ridderkerk bij ons in Hendrik-Ido-Ambacht 
uit te nodigen.

3. Wethouder Oelfke heeft de 
openingshandeling verricht voor 
“doortrappen”. Een initiatief van Veilig 
Verkeer Nederland waarbij specifiek 
aandacht is om ouderen zo lang mogelijk 
op een veilige manier gebruik te laten 
maken van de fiets.

4. Wethouder Lafleur vraagt n.a.v. de 
Zomerparkdag om meer aandacht voor 
afvalscheiding bij evenementen.

5. Wethouder Flach heeft de 
openingshandeling verricht bij sportschool 
Mylife aan de Noordkade.

6. Burgemeester Heijkoop deelt de 
raadsinformatiebrief over de verlenging 
van de opvang van vluchtelingen in de 
gymzaal aan de Weteringsingel. Het 
college neemt hier kennis van.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


