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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 29 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. 22 

november 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie wordt nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3 begrotingswijziging als gevolg van 

collegewerkprogramma – (2022-
0177396)
Bestuurszaken

1. voor het realiseren van een woonzorgvisie voor 
2023 incidenteel € 50.000 beschikbaar te stellen 
en deze kosten te dekken uit het begrotingssaldo
2. voor het opstellen van een sportvisie voor 2023 
incidenteel een bedrag van € 75.000 beschikbaar 
te stellen en deze kosten te dekken uit het 
begrotingssaldo
3. a. voor de inrichting van het kernteam 
duurzaamheid voor 2023 incidenteel een bedrag 
van € 343.280 beschikbaar te stellen 
b. de structurele kosten van € 343.280 voor de 
inrichting van dit kernteam te verwerken in de 
reguliere P&C cyclus
c. de bovengenoemde kosten te dekken uit de 
reeds ontvangen en nog te ontvangen 
Rijksmiddelen
4. a. voor het opstellen van het omgevingsplan 
voor 2023 incidenteel een bedrag van € 350.000 
beschikbaar te stellen
b. bovengenoemde kosten met een bedrag van € 
240.000 te dekken uit de reserve Omgevingswet
c. de resterende kosten voor 2023, ad € 110.000, 
te dekken via het begrotingssaldo
d. de meerjarige kosten, ad € 250.000 per jaar 
voor de jaren 2024, 2025 en 2026, te verwerken in 
de reguliere P&C cyclus
5. voor het herijken van het hondenbeleid voor 
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2023 incidenteel een bedrag van € 10.000 
beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit 
het begrotingssaldo
6. voor het opstellen van een beleidskader 
kwaliteit buitenruimte voor 2023 incidenteel een 
bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen en dit 
bedrag te dekken uit het begrotingssaldo
7. voor het opstellen van een groenbeleidsplan ten 
behoeve van het stimuleren van de biodiversiteit 
voor 2023 incidenteel een bedrag van € 25.000 
beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit 
het begrotingssaldo
8. a. voor het aanstellen van een participatiecoach 
voor 2023 incidenteel een bedrag van € 50.000 
beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit 
het begrotingssaldo
b. de incidentele kosten van € 50.000 per jaar voor 
de jaren 2024 en 2025 te verwerken in de 
reguliere P&C cyclus
9. voor de integrale aanpak 
dienstverlening/herinrichting gemeentehuis voor 
2023 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen 
en deze kosten te dekken uit het begrotingssaldo
10. a. voor de uitbreiding van de BOA-capaciteit 
voor 2023 incidenteel een bedrag van € 150.000 
beschikbaar te stellen
b. voor de uitbreiding van de BOA capaciteit voor 
2024 en 2025 jaarlijks een bedrag van € 150.000 
beschikbaar te stellen
c. voor de uitbreiding van de BOA capaciteit vanaf 
2026 jaarlijks een bedrag van € 75.000 beschikbaar 
te stellen
d. de kosten vanaf 2023 deels te dekken uit de 
toegekende Rijksmiddelen ad € 34.000 
e. in 2024 en 2025 het restant ad € 116.00 te 
verwerken in de reguliere P&C cyclus
f. vanaf 2026 het restant ad € 41.000 te verwerken 
in de reguliere P&C cyclus 
 
11. de gevolgen van de septembercirculaire 
algemene uitkering meerjarig te verwerken in 
deze begrotingswijziging 

4 Achtste herziening exploitatieplan De 
Volgerlanden-Oost – (2022-0184185)
Volgerlanden

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De achtste herziening van het exploitatieplan 
De Volgerlanden-Oost, met identificatienummer 
NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost8hz-3001, vast te 
stellen, door vaststelling van wijzigingen 1.1 tot 
en met 10.1. 

Het college besluit om:
2. In te stemmen met het ontwerp van de achtste 
herziening van het exploitatieplan De 
Volgerlanden-Oost. 
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3. Het ontwerpbesluit vrij te geven voor 
terinzagelegging conform Afdeling 3.4 Awb en de 
Wro. 

4. Indien de procedure niet resulteert in 
zienswijzen, dit zonder nieuwe besluitvorming te 
laten leiden tot een definitief exploitatieplan met 
ingang van de dag na afloop van de 
terinzagelegging. 

5. Indien de procedure wel resulteert in 
zienswijzen, naar aanleiding hiervan wel nieuwe 
besluitvorming te plegen over het definitief maken 
van het exploitatieplan. 

5 Raadsinformatiebrief 
Huisvestingsverordening – (2022-
0188938)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De Raad te informeren via bijgevoegde 
raadsinformatiebrief.

6 Art 48 vragen - WC-gebouw De Schoof – 
(2022-0186436)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de bijgevoegde 
beantwoording op de door Gemeente Belangen 
ingediende schriftelijke vragen (art. 48 RvO) over 
het toiletgebouw bij De Schoof.

7 Vaststelling partiële herziening 
bestemmingsplan Antoniapolder Plus – 
(2022-0191697)
Beleid & Ontwikkeling

1. het bestemmingsplan 'Partiële herziening 
Antoniapolder Plus' met 
planidentificatie  NL.IMRO.0531.bp48Citadelter-
3001, bestaande uit de toelichting, planregels, 
verbeelding met de ondergrond 'Grootschalige 
Basiskaart (GBK) in elektronische en papieren vorm 
gewijzigd vast te stellen.
2. het beeldkwaliteitsplan 'Citadelterrein' vast te 
stellen en als bijlage op te nemen in de 
Welstandsnota.
3. te besluiten dat voor het bestemmingsplan 
'Partiële herziening Antoniapolder Plus' geen 
exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 1 hoeft te 
worden vastgesteld.
4. de Nota van Zienswijzen bestemmingsplan 
"Partiële herziening Antoniapolder Plus"  en de 
Inspraaknota 'Beeldkwaliteitsplan' vast te stellen.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Ondertekening portefeuillehouder 

brieven afval – (2022-0188667)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. de brief voor een afhaalpunt voor PBD 
inzamelzakken bij supermarkten te laten 
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ondertekenen door de wethouder duurzaamheid 

2. toekomstige brieven in het kader van het 
verbeteren van de afvalinzameling en invoering 
recycletarief te laten ondertekenen door de 
wethouder duurzaamheid 

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
9 Principeverzoek woning 

Achterambachtseweg 6 – (2022-
0161815)
Beleid & Ontwikkeling

1. de bereidheid uit te spreken om medewerking 
te verlenen aan de bouw van een extra woning op 
het perceel Achterambachtseweg 6 op basis van de 
bijgevoegde ruimtelijke uitgangspunten.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
10 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die is op werkbezoek geweest 
bij de Jeugdbescherming.
2. Wethouder Van Die heeft een bestuurlijk 
afstemmingsoverleg JeugdzorgPlus bijgewoond.
3. Wethouder Van Die heeft een vergadering van 
het bestuur van de VZHG bijgewoond.
4. Wethouder Van Die woont komende donderdag 
de AB-vergadering van de GR Sociaal bij.
5. Wethouder Oelfke meldt dat n.a.v. een 
publicatie in het AD over de nieuwe 
verkeerssituatie Weteringsingel-Reeweg in overleg 
met communicatie een reactie naar het AD is 
gestuurd. Het AD heeft hier niks mee gedaan.
6. Wethouder Oelfke zal op 25 januari 2023 de 
voorleesdagen openen.
7. Burgemeester Heijkoop is bij de opening van 
het nieuwe politiebureau in Papendrecht geweest 
voor de eenheid Drechtsteden Buiten.
8. Burgemeester Heijkoop heeft afscheid genomen 
als bestuurslid van de VeiligheidsAlliantie 
Rijnmond.
9. Burgemeester Heijkoop heeft afgelopen 
donderdag een expositie van een kunstenares uit 
de Oekraïne in het gemeentehuis geopend.
10. Wethouder Flach heeft een bijeenkomst van de 
VAO bijgewoond met als thema "belastingen".
11. Wethouder Flach en wethouder Lafleur hebben 
samen de duurzame bedrijvenroute bezocht en 
afgelegd. Complimenten voor de goede 
organisatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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