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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 6 SEPTEMBER 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. 30 

augustus 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie is nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3 Memo ontwikkelingen gascontract 

Secretariaat
Het college neemt kennis van het memo.

Portefeuille Wethouder Lafleur
4 Aanwijzingsbesluit containers 

Burgemeester Broekhuisplein 
(parkeerterrein De Schoof) – (2022-
0143116)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het Ontwerp 
aanwijzingsbesluit containers Burgemeester 
Broekhuisplein

2. Conform de inspraakverordening Hendrik-Ido-
Ambacht inspraak te verlenen en afdeling 3.4 van 
de Awb te volgen.

3. De raad te informeren door middel van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

5 Bestemmingsplan Margrietstraat e.o. – 
(2022-0138803)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. het bestemmingsplan Margrietstraat e.o. met 
planidentificatie NL.IMRO.0531.bp49Margrietstreo-
3001, bestaande uit de toelichting, planregels, 
verbeelding met de ondergrond 'Grootschalige 
Basiskaart (GBK) in elektronische en papieren vorm 
vast te stellen
2. te besluiten dat voor het bestemmingsplan 
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Margrietstraat e.o. geen exploitatieplan ex artikel 
6.12 lid 1 hoeft te worden vastgesteld

Het college besluit om:
3. het besluit hogere grenswaarde industrielawaai 
vast te stellen

4. de gemeenteraad te informeren over de sloop 
en kap van de bomen voorafgaand aan de 
vaststelling van het bestemmingsplan door middel 
van de bijgevoegde raadsinformatiebrief

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
6 vaststelling bestemmingsplan 

Waterlandgoed De Noorden – (2022-
0122626)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. het bestemmingsplan Waterlandgoed De 
Noorden met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp47WlgDeNoorden-3001,bestaande 
uit de toelichting, de planregels, de verbeelding 
met de ondergrond 'Grootschalige Basiskaart (GBK) 
in elektronische en papieren vorm vast te stellen 
2. te besluiten dat voor het bestemmingsplan 
Waterlandgoed De Noorden geen exploitatieplan 
ex artikel 6.12 lid 1 hoeft te worden vastgesteld. 

Het college besluit om:
3. te besluiten dat voor het bestemmingsplan 
Waterlandgoed De Noorden een hogere 
grenswaarde wegverkeerslawaai wordt 
vastgesteld   

4. een anterieure overeenkomst aan te gaan met 
de eigenaar van het perceel aan De Noorden voor 
de realisatie van het waterlandgoed De Noorden.

7 Selectielijst e-mail bewaring – (2022-
0138298)
Bestuurszaken

1. het Goedkeuringsformulier Selectielijst e-
mailbewaring van de VNG te ondertekenen.
2. het Machtigingsformulier Selectielijst e-
mailbewaring van de VNG te ondertekenen.

Portefeuille Wethouder van Die
8 Vaststelling Uitvoeringsprogramma 

subsidies sociaal domein 2023 – (2022-
0144972)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.

9 Vaststelling Subsidieplafond 2023 en 
voorlopige vaststelling Subsidieplafond 
2024 – (2022-0145092)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
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10 Informatie-uitwisseling en rondvraag 
Secretariaat

• Wethouder Oelfke heeft een bijeenkomst 
van de Landschapstafel bijgewoond. 

• Wethouder Flach meldt dat de 
belangstelling voor een perceel op 
bedrijventerrein Ambachtse Zoom 
onverminderd hoog blijft.

• Wethouder Flach meldt dat de 
ontwikkeling van het Waterbusplein op 
schema ligt.


