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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 22 NOVEMBER 2022

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; mevrouw Jauharina Oelfke-ten Seldam, wethouder; de heer Steven van Die, wethouder; 
de heer Edwin Bressers; de heer Peter Kalkman, gemeentesecretaris

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 

november 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Commissievergaderingen 
Secretariaat

De commissievergaderingen zijn voor-
/nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 RIB vervolg Camerahandhaving – (2022-

0177306)
Bestuurszaken

1. in te stemmen met de uit te voeren 
maatregelen om de werking van de 
camerahandhaving te verbeteren.
2. de raadsinformatiebrief conform de normale 
procedure via de griffie aan de raad te verzenden. 

Portefeuille Wethouder Flach
4 Doorbetaling subsidie provincie aan 

Blauwhoed voor het project Ambachts 
Lint – (2022-0144090)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De van de provincie ontvangen/te ontvangen 
subsidie van € 60.000 voor de 12 gesubsidieerde 
seniorenwoningen aan Blauwhoed uit betalen in 
2023 en dit te verwerken in de Kadernota.

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Inrichten van een kernteam 

Duurzaamheid – (2022-0178627)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het inrichten van een 
kernteam Duurzaamheid om daarmee de ambities 
uit het coalitieprogramma te kunnen realiseren; 

2. Voor de inrichting van dit kernteam voor het 
jaar 2023 een bedrag van 343.280 op te nemen in 
de eerste begrotingswijziging als gevolg van het 
collegewerkprogramma; 
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3. De structurele kosten van 343.280 voor de 
inrichting van dit kernteam te verwerken in de 
reguliere P&C cyclus; 

4. De bovengenoemde kosten te dekken uit de 
reeds ontvangen en nog te ontvangen 
Rijksmiddelen.

5. Duurzaamheid, nog meer dan nu, onderdeel te 
maken van college- en raadsvoorstellen door dit, 
als vast adviesonderdeel mee te nemen in het 
formulier van e-besluitvorming.  

6 Biodiversiteit CWP – (2022-0177564)
Beheer Openbare Ruimte Het college besluit om:

1. ten behoeve van het opstellen van een 
groenbeleidsplan voor de stimulering van 
biodiversiteit voor 2023 € 25.000 op te nemen in 
de eerste begrotingswijzing als gevolg van het 
collegewerkprogramma.

7 Participatiecoach – (2022-0176875)
Bestuurszaken Het college besluit om:

1. Het college besluit om ten behoeve van de 
participatiecoach voor 2023 € 50.000,- op te 
nemen in de eerste begrotingswijzing als gevolg 
van het collegewerkprogramma. 

2. Het college besluit om de incidentele kosten 
van 50.000,- per jaar voor de jaren 2024 en 2025 
te verwerken in de reguliere P&C cyclus.

8 Omgevingsvergunning voor het vellen 
van 118 bomen in het Perenlaantje – 
(2022-0174188)
Beheer Openbare Ruimte

1. een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
tijdelijk verplaatsen van 118 perenbomen staande 
in het Perenlaantje, zoals aangegeven op de 
situatietekeningen in de rapportage van Terra 
Nostra d.d. 6 oktober 2022.
2. de 118 perenbomen te laten verplaatsen naar 
een tijdelijk depot met minimaal dezelfde 
groeiomstandigheden als de huidige standplaats.
3. de 118 perenbomen onder professionele 
begeleiding terug te laten planten, zoveel 
mogelijk op dezelfde plek.
4. de raad te informeren middels bijgesloten 
raadsinformatiebrief van 14 november 2022 
omtrent `de aanleg vier duikers onder 
Perenlaantje door middel van open ontgraving`.

9 Beantwoording art. 48 vragen EVA 
inzake: bomenkap in de Oranjebuurt – Het college besluit om:
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(2022-0178138)
Beheer Openbare Ruimte

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
beantwoording op de door E.V.A. ingediende 
schriftelijke vragen (art. 48 RvO) over de 
bomenkap in de Oranjebuurt. 

Portefeuille Wethouder van Die
10 Ondertekenen vernieuwde afspraken 

huiselijk geweld en kindermishandeling 
– (2022-0178530)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de vernieuwde afspraken 
rondom Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

2. Wethouder Steven van Die te mandateren voor 
het ondertekenen van de afspraken.

11 Nadere regels verordening jeugdhulp – 
(2022-0163537)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. de Nadere regels jeugdhulp gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht vast te stellen.

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

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Voor de tijdelijke huisvesting voor sport en 
bewegingsonderwijs i.v.m. de renovatie van de 
gymzaal Admiraal (als gevolg van de uitvoering van 
het Integraal Huisvestingsplan) het benodigde 
budget beschikbaar te stellen ad. € 125.000 
inclusief BTW.
2. Het bedrag van €125.000,- te verwerken in de 
begroting ten laste van het begrotingssaldo 2023.

Het college besluit om:
3. In te stemmen met de tijdelijke oplossingen 
voor de huisvesting van het bewegingsonderwijs en 
de sportverenigingen i.v.m. de renovatie gymzaal 
Admiraal die het gevolg is van de uitvoering van 
het Integraal Huisvestingsplan

4. De raad te verzoeken om voor de tijdelijke 
huisvesting voor sport en bewegingsonderwijs 
i.v.m. de renovatie van de gymzaal Admiraal als 
gevolg van de uitvoering van het Integraal 
Huisvestingsplan het benodigde budget 
beschikbaar te stellen ad. €125.000 inclusief BTW 
en dit te verwerken in de begroting ten laste van 
het begrotingssaldo 2023.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
13 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die koppelt terug uit de 
commissie WOS van afgelopen maandag.
2. Wethouder Van Die meldt dat er een hernieuwd 
ondertekeningsmoment heeft plaats gevonden in 
het kader van het Ambachts Verbond.
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3. Wethouder Oelfke draagt de artikel 48-vragen 
over de elektrische stapjes over aan burgemeester 
Heijkoop, omdat de vragen hoofdzakelijk over 
handhaving gaan.
4. Wethouder Flach kondigt de volgende 
kwartaalbijeenkomst van Smart Delta 
Drechtsteden die over 2 weken plaat vindt.
5. Burgemeester Heijkoop heeft het CEO-diner 
met Young professionals bijgewoond.
6. Burgemeester Heijkoop heeft afgelopen 
weekend Sinterklaas welkom geheten in onze 
gemeente.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


