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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 20 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, gemeentesecretaris

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 

september 2022  
Secretariaat

2 Commissievergaderingen 
Secretariaat

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 RIB kosten schip Oekraïnse 

vluchtelingen – (2022-0148309)
Beleid & Ontwikkeling

4 Verrekening inkomsten uit 
nevenfuncties politieke ambtsdragers 
2021 – (2022-0149147)
Bestuurszaken

Conform vastgesteld.

De commissievergaderingen zijn besproken.

1. de raadsinformatiebrief over het financiële 
tekort dat ontstaat als gevolg van de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne op het schip bij het 
Citadelterrein vast te stellen en te verzenden 
aan de gemeenteraad.

Het college besluit om:
1. vast te stellen dat er geen verrekening van
(eventuele) neveninkomsten over 2021 moet 
plaatsvinden voor de heren Heijkoop, Flach, 
Lafleur en van Die.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
5 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die meldt dat hij niet benoemd 
is in de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.
2. Wethouder Van Die blikt terug op de commissie 
WOS van maandag 19 september jl.
3. Wethouder Lafleur bezoekt komende vrijdag de 
aandeelhoudersvergadering van Stedin.
4. Wethouder Lafleur spreekt donderdag 22 
september met de heer Lubach over mobiele 
oplaadpalen.
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5. Wethouder Lafleur heeft a.s. donderdag ook een 
ontmoeting met de heer Wervenbosch.
6. Wethouder Flach heeft een gesprek gehad met 
de heer Wijnmaalen over de rol van de loco-
burgemeester.
7. Wethouder Flach heeft met wethouder Van Os 
van de gemeente Ridderkerk gesproken over onder 
meer het ondernemersfonds.
8. Wethouder Oelfke koppelt terug uit de AB-
vergadering van het NRIJ waarin de gemeente 
Barendrecht heeft aangekondigd alle GR'en 
waaraan zij deelnemen tegen het licht te zullen 
houden.
9. Wethouder Oelfke koppelt terug uit de 
bestuurlijke werkgroep mobiliteit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,




