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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 11 OKTOBER 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. 4 oktober 

2022 
Secretariaat 

BESPREEKSTUKKEN 
Portefeuille Burgemeester Heijkoop 
2 Jaarrapportage AVG Drechtsteden 2021 

van de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG). – (2022- 
0156896) 
Bestuurszaken 

Conform vastgesteld. 

Het college besluit om: 
1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2021
privacy & gegevensbescherming van de
Functionarissen Gegevensbescherming.

Wethouder Oelfke neemt de portefeuille 
Privacy/AVG over van burgemeester Heijkoop. 

Portefeuille Wethouder Flach 
3 Uitwerkingsplan ''De Volgerlanden-Oost, 

uitwerkings en wijzigingsplan gebied 
A2'' – (2022-0155898) 
Volgerlanden 

Het college besluit om: 
1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerp
uitwerkingsplan 'De Volgerlanden-Oost
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied A2', met
nummer NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstUP05-2001

2. Het ontwerp uitwerkingsplan vrij te geven voor
terinzagelegging conform Afdeling 3.4 Awb en de
Wro.

3. Indien de procedure niet resulteert in
zienswijzen, dit zonder nieuwe besluitvorming te
laten leiden tot vaststelling van het
uitwerkingsplan met ingang van de dag na afloop
van de terinzagelegging.

4. Indien de procedure wel resulteert in
zienswijzen, naar aanleiding hiervan wel nieuwe
besluitvormig te plegen over de vaststelling.
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5. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder vrij te geven voor publicatie en
terinzagelegging, conform de wettelijke
procedures.

6. De raad te informeren door het besluit te
plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor
de raad.

4 Gebiedspaspoorten Bedrijventerreinen 
2022 – (2022-0155267) 
Beleid & Ontwikkeling 

Het college besluit om: 
1. de gebiedspaspoorten Bedrijventerreinen
Hendrik-Ido-Ambacht vast te stellen;

2. de gebiedspaspoorten uit te werken met een
uitgebreid plan voor de Sandeling;

3. de raad te informeren over de paspoorten met
bijgaande brief.

5 Intern controleplan 2022 – (2022- 
0162112) 
Bestuurszaken 

1. Het interne controleplan 2022 vast te stellen

6 Beantwoording technische vragen 
begroting 2023 – (2022-0163768) 
Bestuurszaken 

1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de
technische vragen.

7 concept liquidatieplan GR Drechtwerk – 
(2022-0143310) 
Bestuurszaken 

Het college besluit om: 
1. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze
op het concept liquidatieplan GR Drechtwerk en
deze aan het AB kenbaar te maken.

2. In te stemmen met opheffing van de GR
Drechtwerk per 1 januari 2023 en het AB van de
GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk hiervan in
kennis te stellen.

3. Opdracht te geven aan het AB van de GR Sociale
Werkvoorziening Drechtwerk de verdere
noodzakelijke activiteiten te verrichten die voor
een zorgvuldige afwikkeling noodzakelijk zijn.

Portefeuille Wethouder Lafleur 
8 Ontwerp aanwijzingsbesluit PBD 

kroonringen en RIB voortgang 
implementatie recycletarief – (2022- 
0161831) 
Beheer Openbare Ruimte 

Het college besluit om: 
1. In te stemmen met het ontwerp
aanwijzingsbesluit PBD kroonringen.

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

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

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG 
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat 
1. Wethouder Lafleur meldt dat hij met het team
Duurzaamheid de Floriade in Almere heeft
bezocht.
2. Wethouder Lafleur heeft deelgenomen aan een
afvalconferentie waarbij met name aandacht was
voor de problematiek rondom verpakkingen.
3. De gemeentesecretaris meldt dat de
vergadering van de commissie WOS van 17 oktober
niet doorgaat. Op deze avond zou PIT
Kinderopvang & Onderwijs met de commissie in
gesprek gaan. Dit is verplaatst naar maandag 14
november.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 

secretaris, burgemeester, 
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