
1/6

OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 8 NOVEMBER 2022

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; de heer Edwin Bressers; 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. 1 

november 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie is nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3 Verordening Leges en belastingen 2023 

– (2022-0162170)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De verordeningen afvalstoffenheffing, 
hondenbelasting, de marktgeldverordening, de 
precarioverordening, de verordening rioolheffing, 
de verordening op de heffing en invordering van 
eenmalig rioolaansluitingsrecht, de verordening op 
de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten, de verordening OZB, de 
legesverordening, de tarieventabel 
begraafplaatsen, de tarieventabel leges en de 
kwijtscheldingsverordening vast te stellen.

Het college besluit om:
2. De verordeningen afvalstoffenheffing, 
hondenbelasting, de marktgeldverordening, de 
precarioverordening, de verordening rioolheffing, 
de verordening op de heffing en invordering van 
eenmalig rioolaansluitingsrecht, de verordening op 
de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten, de verordening OZB, de 
legesverordening, de tarieventabel 
begraafplaatsen, de tarieventabel leges en de 
kwijtscheldingsverordening te accorderen en voor 
te leggen aan de raad.
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4 Winternota 2022 – (2022-0173916)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Winternota 2022 vast te stellen.
2. In de stemmen met de volgende wijzigingen van 
de begroting 2022:

1. Een bedrag van € 200.000 te onttrekken 
uit de algemene reserve m.b.t. jeugdhulp 
naar voren;

2. Een bedrag van € 120.000 te storten in de 
algemene reserve t.b.v. vrijval budget 
coronavoucher;

3. Een bedrag van € 9.000 te onttrekken uit 
de reserve lokale demografische groei;

4. Een bedrag van € 300.000 te storten in de 
egalisatiereserve baggeren;

5. Een bedrag van € 13.500 extra te 
onttrekken uit de begraafplaatsreserve 
t.b.v. het taakveld;

6. Een bedrag van € 241.000 van de algemene 
uitkering te storten in de tijdelijke 
bestemmingsreserve omgevingswet wegens 
ontvangen gelden uit de Algemene 
Uitkering voor de implementatie van de 
omgevingswet en een bedrag van € 39.000 
van de algemene uitkering te storten in de 
tijdelijke bestemmingsreserve 
omgevingswet wegens ontvangen gelden 
uit de Algemene Uitkering voor Wet 
kwaliteitsborg;

7. Een bedrag van € 25.000 te onttrekken van 
de tijdelijke bestemmingsreserve 
omgevingswet wegens nog te maken 
kosten Omgevingswet;

8. De volgende restantbudgetten voor een 
specifiek project via de algemene reserve 
(resultaatbepaling) over te hevelen naar 
2023 (voor een toelichting zie bladzijde 14 
van de winternota) : onderhoud Ponton 
waterbus, uitvoering mobiliteitsplan, 
onderhoud groen, nota grondbeleid, 
bestemmingsplan, WOO, energietransitie 
en implementatiekosten recycletarief.

3. Het restant saldo ad € 2.507.070 te storten in 
de algemene reserve.

Het college besluit om:
4. In te stemmen met de Winternota 2022 en deze 
ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

5. In te stemmen met het overhevelen van de 
volgende restant projectbudgetten via 
resultaatbepaling:
taakveld Activiteit maximaal
0.1 WOO  €                38.520
0.1 Representatiekosten B & W €                 34.000
2.1 Uitvoering mobiliteitsplan  €              200.000
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2.5 Onderhoud Ponton waterbus  €              334.000
5.7 Energietransitie naar Duurzaamheid  €              188.000
7.3 Implementatiekosten recycletarief  €              610.000
8.1 Bestemmingsplan  €                30.000
8.2 Onderhoud groen  €              200.000
8.2 Nota grondbeleid  €                15.000

5 Addendum WSW 
geldleningsovereenkomst Rhiant – 
(2022-0147857)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het addendum standaard 
geldleningsovereenkomst Rhiant.

6 Voortgang bouw nieuwe scholen - SOL 
Admiraal - en wijziging financiering IHP 
– (2022-0159876)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Ten behoeve van de sloop/nieuwbouw van 
basisschool SOL Admiraal (onderwijs en 
kinderopvang) een investeringsbudget beschikbaar 
te stellen van  € 5.310.670, in vervolg op het 
eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet 
van € 153.250. Van het totaalbedrag (€ 5.463.920) 
wordt € 5.423.920 ter beschikking gesteld van SOL. 
Het restant is voor gemeentelijke projectkosten.
2. Ten behoeve van de vernieuwing van de 
gemeentelijke gymzaal een investeringsbudget ter 
beschikking te stellen van € 1.085.713.
3. De onder 1 genoemde investering van in totaal € 
5.463.920  voor € 906.009  te dekken door een 
bijdrage die SOL betaalt voor het realiseren van 
kinderopvang in de school en hiervoor een 
leningovereenkomst aan te gaan met SOL.
4. Het restant van € 4.557.911 af te schrijven in 50 
jaar en de jaarlijkse kapitaallasten van € 103.254 
te dekken uit de daarvoor gereserveerde stelpost, 
en het resterende deel van deze stelpost ad € 
21.870 te laten vrijvallen.
5. De onder 2 genoemde investering voor de 
vernieuwing van de gymzaal van € 1.085.713 af te 
schrijven in 50 jaar en de jaarlijkse kapitaallasten 
van €  24.595 te verwerken in de begroting ten 
laste van het begrotingssaldo. 
6. Een reserve kapitaallasten 'nieuwbouw 3e en 4e 
school' te vormen, aan deze reserve een bedrag 
van € 314.250 toe te voegen ten laste van de 
tijdelijke bestemmingsreserve IHP, en de 
afschrijvingen van de voorbereidingskredieten van 
De Klimboom en De Meander uit deze reserve 
kapitaallasten te dekken en het rentedeel van de 
kapitaallasten te verwerken in de begroting ten 
laste van het begrotingssaldo.
7. De tijdelijke bestemmingsreserve IHP, die nu 
6,7 miljoen groot is, met 4,3 miljoen op te hogen 
en deze ophoging voor 2,15 miljoen te dekken uit 
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de reserve Strategische Investeringen en voor 2,15 
miljoen uit de Algemene Reserve.

Het college besluit om:
8. In te stemmen met het bouwplan voor de 
nieuwe SOL Admiraal, inclusief de renovatie van 
de gemeentelijke gymzaal, zoals blijkt uit de in de 
bijlage opgenomen tekeningen.

9. in te stemmen met het voorstel aan de 
gemeenteraad om ten behoeve van de 
sloop/nieuwbouw van SOL Admiraal en de 
gelijktijdige vernieuwing van de gemeentelijke 
gymzaal de nodige kredieten van in totaal € 
6.396.383 beschikbaar te stellen, deze kredieten  -
onder aftrek van een bijdrage van SOL van € 
906.009 - af te schrijven in 50 jaar, de daaruit 
resulterende kapitaallasten voor de school van € 
103.254  ten laste te brengen van de stelpost  IHP 
(fase  2), het resterende deel van deze stelpost 
ad  € 21.870 te laten vrijvallen en de 
kapitaallasten van de gymzaal ad € 24.595 te 
verwerken in de begroting.

Portefeuille Wethouder Lafleur
7 Aanwijzingsbesluit containers 

Burgemeester Broekhuisplein – (2022-
0176701)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het Aanwijzingsbesluit 
containers Burgemeester Broekhuisplein

2. De raad te informeren door middel van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

8 Ondertekening Ralph brief afvalvrije 
school – (2022-0176841)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1.  de brief voor de afvalvrije scholen te laten 
ondertekenen door de portefeuillehouder. 

9 Aandelenemissie Stedin Holding N.V. – 
(2022-0163197)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Op dit moment geen gebruik te maken van het 
statutaire voorkeursrecht ten aanzien van het 
aanschaffen van nieuwe aandelen Stedin Holding 
N.V. en dit kenbaar te maken.

2. De raad hierover te informeren via bijgaande 
raadsinformatiebrief.

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
10 RIB legesverordening Omgevingswet – 

(2022-0177162) Het college besluit om:
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Beheer Openbare Ruimte 1. De gemeenteraad met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over de 
legesverordening in relatie tot de Omgevingswet 

11 Financiën Omgevingswet irt 
collegewerkprogramma – (2022-
0175026)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.

Portefeuille Wethouder van Die
12 Startnotitie Herijking Wmo-beleid – 

(2022-0163101)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de startnotitie Herijking 
Wmo-beleid.

2. De startnotitie Herijking Wmo-beleid door te 
sturen aan de leden van de raadscommissie WOS 
voor een beeldvormende bespreking op maandag 
14 november a.s.

13 Tijdelijke oplossing voorzieningen sport 
en bewegingsonderwijs i.v.m. renovatie 
gymzaal Admiraal – (2022-0177205)
Sociaal Domein

Het voorstel wordt aangehouden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
14 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die heeft de predikantenlunch 
bijgewoond.
2. Wethouder Van Die blikt terug op 'de week van 
de pleegzorg'.
3. Wethouder Oelfke heeft een 
verkeersveiligheidsactie in De Volgerlanden 
bijgewoond.
4. Wethouder Lafleur heeft in het kader van 10 
jaar Drechtse Stromen deelgenomen aan een 
panelgesprek.
5. Wethouder Lafleur heeft in Cascade een 
presentatie van Laura Melkert (Omgevingsdienst) 
bijgewoond waarin werd ingegaan op het 
klimaatvriendelijk en duurzaam inrichten van je 
tuin.
6. De gemeentesecretaris meldt dat de 
collegevergadering volgende week om 09.30 uur 
begint in verband met een regiobijeenkomst die 
om 12.30 uur begint.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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