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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 1 NOVEMBER 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. 18 

oktober 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Collegewerkprogramma 2022 - 2026 – 

(2022-0173293)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Het collegewerkprogramma 2022 - 2026 onder 
voorbehoud van budgettaire wijzigingen vast te 
stellen

2. De raad hierover te informeren met bijgaande 
aanbiedingsbrief en oplegnotitie inclusief het 
collegewerkprogramma als bijlage

Portefeuille Wethouder Flach
3 evaluatie coronavoucher – (2022-

0171936)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
te informeren over de evaluatie van het project 
coronavoucher 

Portefeuille Wethouder Lafleur
4 Samenwerkingsovereenkomst 

Drechtsteden Energieneutraal 2050 - 
Herziene versie 2022 – (2022-0174597)
Beleid & Ontwikkeling

1. Kennis te nemen van het Energieakkoord 
Drechtsteden Energieneutraal 30/40/50.
2. Wethouder Lafleur te machtigen om het 
Energieakkoord namens de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht te ondertekenen.

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
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5 inzet middelen circulaires – (2022-
0155800)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. Een bedrag van €3772,- incidenteel voor 2023 
toe te wijzen aan Vluchtelingenwerk Nederland 
ten behoeve van de welkomstwandeling voor 
inburgeraars en dit mee te nemen bij de 
Kadernota.

2. Een bedrag van €16.685,- incidenteel toe te 
wijzen aan de implementatie van de nieuwe Wet 
inburgering, te verwerken bij de Winternota 2022.

6 Plan van aanpak omgevingsplan – (2022-
0171381)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de startnotitie 'Plan van Aanpak Omgevingsplan' 
vast te stellen

Het college besluit om:
2. de startnotitie 'Plan van Aanpak Omgevingsplan' 
ter vaststelling voor te leggen aan de raad

Portefeuille Wethouder van Die
7 Beleidskaders CZM voor aanbesteding 

2024 – (2022-0155057)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het advies om de 
beleidskaders van de collectieve zorgverzekering 
minima ongewijzigd te laten voor de aanbesteding 
2024.

Het college besluit om:
2. Aan de gemeenteraad akkoord te vragen voor 
het advies om de beleidskaders van de collectieve 
zorgverzekering minima ongewijzigd te laten voor 
de aanbesteding 2024.

8 Herijking minimabeleid en herijkte 
verordening persoonlijk minimabudget – 
(2022-0167302)
Sociaal Domein

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Voor het herijkte minimabeleid per 2023 te 
kiezen voor het adviesscenario uit de 
Vervolgnotitie herijking minimabeleid en specifiek 
voor het onderdeel persoonlijk minimabudget 
(PMB) te kiezen voor het plusscenario. 
2. De meerkosten in 2023 als gevolg van het 
gekozen scenario verwerken in de Kadernota 2024.
3. In te stemmen met de herijkte Verordening 
Persoonlijk Minimabudget Hendrik-Ido-Ambacht.
4. De herijkte Verordening Persoonlijk 
Minimabudget Hendrik-Ido-Ambacht per 1 januari 
2023 in werking te laten treden en met ingang van 
die datum de huidige verordening in te trekken.

Het college besluit om:
5. De Nadere regels persoonlijk minimabudget 
Hendrik-Ido-Ambacht met ingang van 1 januari 
2023 in te trekken en onder te brengen in de 
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(herijkte) Verordening Persoonlijk Minimabudget 
Hendrik-Ido-Ambacht.

6. De toelichting op de Verordening Persoonlijk 
Minimabudget vast te stellen en deze ter 
kennisname met deze verordening mee te sturen 
naar de gemeenteraad.

9 IHUB – (2022-0170887)
Sociaal Domein Het college besluit om:

1. Lexsigma met bijgevoegde brief antwoorden op 
de sommatie/ingebrekingstelling die zij namens 
iHUB bij de gemeente hebben ingediend.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
10 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Lafleur meldt dat hij is toegetreden 
tot het Dagelijks Bestuur van Gevudo.
2. Wethouder Lafleur heeft vorige week een zeer 
succesvolle kinderklimaattop in onze raadzaal 
bijgewoond.
3. Wethouder Lafleur heeft een ontmoeting gehad 
met onze Ambachtse klimaatburgemeester.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


