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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 13 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.  6 

september 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Beantwoording art.48 vragen VVD 

betreffende opvang vluchtelingen in 
Hendrik-Ido-Ambacht – (2022-0145759)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de beantwoording van de
art. 48 vragen over de opvang van vluchtelingen

Portefeuille Wethouder Flach
3 Begroting 2023-2026 – (2022-0139619)

Bestuurszaken
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Begroting van het dienstjaar 2023 vast te
stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-
2026.
3. De kredieten voor het jaar 2023 beschikbaar te
stellen zoals opgenomen in de financiële begroting
onder 'investeringen'.

Het college besluit om:
4. In te stemmen met de concept begroting 2023-
2026 en deze ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad.

4 Raadsinformatiebrief nieuw gascontract 
– (2022-0149634)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde
Raadsinformatiebrief

2. De Raadsinformatiebrief te verzenden aan de
gemeenteraad.
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Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Beslissing op tweede bezwaar inwoner  

– (2022-0149584)
Bestuurszaken

1. Bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn
bezwaar
2. De bezwaren van bezwaarmaker ongegrond te
verklaren
3. Het besluit van 29 april 2022 te handhaven
(invordering van de van rechtswege verbeurde
dwangsom wegens overtreding van het
Activiteitenbesluit)

6 Beantwoording zienswijze 
aanwijzingsbesluit containers – (2022-
0147439)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De ingediende zienswijze te beantwoorden door
middel van de bijgevoegde brief en nota van
zienswijze.

Portefeuille Wethouder van Die
7 Vaststelling Uitvoeringsprogramma 

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

Wethouder Flach is om principiële redenen tegen 
niet noodzakelijke activiteiten met betrekking tot 
het Uitvoeringsprogramma subsidies 2023 die op 
zondag plaatsvinden.

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma
subsidies 2023.

2. Voorgestelde subsidies te verlenen aan de
organisaties in bijgevoegd overzicht
(subsidieregister) die een aanvraag voor 2023
hebben ingediend binnen het vastgestelde
subsidieplafond 2023.

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

1. Het subsidieplafond 2023 vast te stellen op €
7.132.058,- en het subsidieplafond 2024 voorlopig
vast te stellen op dit bedrag.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Lafleur meldt dat hij is toegetreden
tot het dagelijks bestuur van de GR Openbare
Verlichting.
2. Wethouder Flach koppelt terug uit het
bestuurlijk overleg dat hij heeft gehad met Rhiant.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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secretaris, burgemeester,


