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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 27 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. 20 

september 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
2 Uitvoeringsprogramma Smart Delta 

Drechtsteden Groeiagenda 2030 en 
Verantwoording Regiodeal – (2022-
0139324)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma
Groeiagenda 2023

2. kennis te nemen van de verantwoording
Regiodeal 2021

3. de raad te informeren over het
Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2023 en de
Verantwoording Regiodeal 2021 met bijgevoegde
raadsinformatiebrief

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
3 Memo subsidieaanvraag Strategisch 

Plan Verkeersveiligheid 
Secretariaat

Het college heeft kennis genomen van het memo.

Portefeuille Wethouder van Die
4 Raadsinformatiebrief; Problematiek 

kunstgrasveld 2 ASWH  – (2022-0156588)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De raad door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief te informeren over de
problematiek kunstgrasveld 2 ASWH.

5 Verhoging energietoeslag – (2022-
0152319)

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De energietoeslag met € 300,- te verhogen voor
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Beleid & Ontwikkeling huishoudens uit Hendrik-Ido-Ambacht met een 
inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk 
sociaal minimum. 
2. De regionale kosten van de energietoeslag te
verdelen op basis van de verhouding van de
inkomsten uit het Rijksbudget en hiermee af te
wijken van de eerder gemaakte regionale
afspraken over de verdeelsystematiek in de GR
Sociaal.
3. Het totale tekort voor Hendrik-Ido-Ambacht van
€ 92.339,- voor de bekostiging van de
energietoeslag te dekken vanuit de gereserveerde
TONK-middelen.

Het college besluit om:
4. De keuze over het verhogen van de
energietoeslag voor de doelgroep met een
inkomen van 120% > 130% van het wettelijk sociaal
minimum voor te leggen aan de gemeenteraad.

6 Overeenkomst Was- en Strijkservice 
Drechtsteden – (2022-0153459)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
7 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die meldt dat de concept-
hervormingsagenda Jeugd door het ministerie is 
gedeeld. Dit document gaat nu de 
consultatieronde in en zal in verschillende gremia 
besproken worden.
2. Wethouder Van Die en wethouder Lafleur 
hebben gesproken over de aanpak van energie-
armoede. Hierover komt een artikel in De Brug.
3. Wethouder Oelfke heeft de viering van het
25-jarig bestaan van Cascade bijgewoond.
4. Wethouder Oelfke heeft een
kennismakingsinterview gehouden dat
gepubliceerd zal worden in de Brug.
5. Wethouder Oelfke woont a.s. donderdag de
masterclass voor wethouders over mobiliteit en
infrastructuur bij.
6. Wethouder Flach blikt terug op de commissie
RZ-DeVo.
7. Wethouder Flach heeft bedrijfsbezoeken
afgelegd aan Lucrasoft en installatiebedrijf Seton.
8. Wethouder Flach heeft namens Smrt Delta
Drechtsteden een conferentie bijgewoond over de
groeiagenda Economic Board Zuid-Holland.
9. Burgemeester Heijkoop nodigt de collegeleden
uit voor een bijeenkomst in het kader van "de raad
ervaart" die in het teken zal staan van het werk
van onze hulpdiensten.

8 Cijfers RADAR met stukken Er is kennis genomen van de stukken van RADAR.
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Secretariaat

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


