
1/4

OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 15 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. 8 

november 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Uitbreiding BOA-capaciteit – (2022-

0175051)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. ten behoeve van de BOA-capaciteit voor 2023 € 
150.000 op te nemen in de eerste 
begrotingswijzing als gevolg van het 
collegewerkprogramma

2. deze kosten deels te dekken uit de toegekende 
rijksmiddelen ad € 34.000,- 

3. de totale incidentele en structurele kosten van 
€ 116.000,- voor 2023  ten laste te brengen van 
het begrotingssaldo

4. de structurele kosten van € 58.000,- per jaar 
vanaf 2024 en verder te verwerken in de P&C 
cyclus

5. de incidentele kosten van € 58.000,- per jaar 
voor de jaren 2024 en 2025 te verwerken in de 
P&C cyclus

Portefeuille Wethouder Flach
3 Raadsinformatiebrief bestemmingsplan 

De Noordoevers, fase 1 – (2022-
0181961)
Beleid & Ontwikkeling

1. In het kader van de actieve informatieplicht de 
raad aan de hand van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over de 
procedure voor het bestemmingsplan De 
Noordoevers, fase 1. 
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4 Uitwerkingsplan ''De Volgerlanden-Oost, 
uitwerkings- en wijzigingsplan 
waterwoningen'' – (2022-0175368)
Volgerlanden

1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerp 
uitwerkingsplan 'De Volgerlanden-Oost 
uitwerkings- en wijzigingsplan waterwoningen', 
met nummer NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstUP06-
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.
5. De raad te informeren door het besluit te 
plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor 
de raad.  

5 Rapportage interne controle 2021 – 
(2022-0180927)
Bestuurszaken

1. Kennis te nemen van de rapportage van de 
interne controle over 2021.

Portefeuille Wethouder Lafleur
6 Onderhoudsniveau buitenruimte – 

(2022-0174441)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. 
ten behoeve van het opstellen van een 
beleidskader kwaliteit buitenruimte voor 2023 € 
25.000,- op te nemen in de eerste 
begrotingswijzing als gevolg van het 
collegewerkprogramma en dit ten laste te brengen 
van het begrotingssaldo

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
7 Vragen artikel 48 RvO over 

leerlingenvervoer – (2022-0178798)
Sociaal Domein

1. De antwoorden op de vragen ex artikel 48 RvO 
van de fractie van Gemeente Belangen over het 
leerlingenvervoer, zoals aangegeven in bijgaande 
memo, vast te stellen.

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

Het college besluit om:
1. ten behoeve van het opstellen van het 
omgevingsplan voor 2023 € 350.000 op te nemen in 
de eerste begrotingswijziging als gevolg van het 
collegewerkprogramma

2. bovengenoemde kosten met een bedrag van € 
240.000 te dekken uit de reserve Omgevingswet
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3. de resterende kosten voor 2023, ad € 110.000, 
te dekken via het begrotingssaldo 

4. de meerjarige kosten ad € 250.000 per jaar voor 
de jaren 2024, 2025 en 2026 te verwerken via de 
reguliere P&C cyclus

9 CWP Hondenbeleid – (2022-0174755)
Beheer Openbare Ruimte Het college besluit om:

1. ten behoeve van het herijken van het 
hondenbeleid en het uitvoeren van een 
participatietraject, voor 2023 € 10.000,- op te 
nemen in de eerste begrotingswijzing als gevolg 
van het collegewerkprogramma en dit ten laste te 
brengen van het begrotingssaldo

10 Dienstverlening/Herinrichting 
Gemeentehuis – (2022-0182592)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. ten behoeve van de aanpak 
Dienstverlening/Herinrichting gemeentehuis voor 
2023 € 100.000,- op te nemen in de eerste 
begrotingswijzing als gevolg van het 
collegewerkprogramma en dit ten laste te brengen 
van het begrotingssaldo

Portefeuille Wethouder van Die
11 Uitwerking collegewerkprogramma: 

ambitie Woonzorgvisie – (2022-0175666)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. Ten behoeve van het realiseren van een 
Woonzorgvisie voor 2023 incidenteel € 50.000,- op 
te nemen in de eerste begrotingswijziging als 
gevolg van het collegewerkprogramma en dit ten 
laste te brengen van het begrotingssaldo

12 Collegevoorstel sportvisie i.r.t. 
collegewerkprogramma – (2022-
0176559)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. Ten behoeve van de sportvisie voor 2023 
incidenteel € 75.000 op te nemen in de eerste 
begrotingswijziging als gevolg van het 
collegewerkprogramma en dit ten laste te brengen 
van het begrotingssaldo

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
13 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die meldt dat hij op 10 
november de mantelzorgpresentjes heeft 
uitgereikt.
2. Wethouder Van Die koppelt terug over de 
informatieavond met de raad over de startnotitie 
herijking Wmo.
3. Wethouder Oelfke koppelt terug over de 



4/4

informatieavond met de raad over de masterclass 
kinderopvang en onderwijs.
4. Wethouder Oelfke woont morgen een debatles 
met SOL Villa Ambacht bij.
5. Wethouder Flach blikt terug op de bijeenkomst 
in het kader van het Spotlights On-project.
6. Burgemeester Heijkoop heeft mensen bezocht 
die particulier vluchtelingen uit de Oekraïne 
opvangen en hij heeft hen een kleinigheidje 
overhandigd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


