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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 6 DECEMBER 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. 29 

november 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Regioconferentie  
Secretariaat

De regioconferentie is voorbesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 Collegevoorstel verlengen COA-

opvanglocatie Weteringsingel – (2022-
0192392)
Bestuurszaken

1. Het gebruik van de gymzaal aan de 
Weteringsingel te verlengen als crisisnoodopvang 
tot uiterlijk 01-07-2023.
2. Het continueren van de huidige afspraken met 
de VRZHZ m.b.t. het beheer van de locatie en de 
bewonerssamenstelling op de locatie.

Portefeuille Wethouder Flach
4 Managementletter accountant 2022 – 

(2022-0192389)
Bestuurszaken

1. De managementletter 2022 van de accountant 
voor kennisgeving aan te nemen.

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Tekenen intentieverklaring OER A15-

A38 – (2022-0185582)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de intentieverklaring OER 
A15-A38.

2. kennis te nemen van het plan van aanpak.

3.  wethouder Ralph Lafleur te mandateren om de 
intentieverklaring te ondertekenen

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
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6 Overeenkomst leerlingenvervoer en 
jeugdhulpvervoer – (2022-0186722)
Beleid & Ontwikkeling

1.  Akkoord te gaan met de overeenkomst van de 
nieuwe vervoerder RMC Rotterdam voor het 
leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer voor de 
periode van 1 november 2022 tot en met 31 juli 
2024
2. De meerkosten van de overeenkomst met RMC 
in het jaar 2022 te dekken uit het budget 
leerlingenvervoer
3. De meerkosten van de overeenkomst met RMC 
voor het jaar 2023 en 2024 mee te nemen bij de 
Kadernota 2024

7 NPO Natuurpaspoort – (2022-0186929)
Sociaal Domein Het college besluit om:

1. In te stemmen met de invoering van het 
Natuurpaspoort voor de leerlingen van het 
basisonderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht. 

2. De bekostiging van het Natuurpaspoort van 
jaarlijks €30.000,- te laten plaatsvinden vanuit het 
budget Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde 
onderwijsvertraging (grootboeknummer 94204322) 
tot en met einde schooljaar 2024/2025.

3. Het bedrag van € 30.000,- via een subsidie 
beschikbaar te stellen aan Hi5Ambacht (Stichting 
Fitmakers) voor de uitvoering van het 
Natuurpaspoort. 

8 Collegevoorstel Kidsbeweegroute – 
(2022-0192466)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de realisatie van de 
Kidsbeweegroute.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Oelfke bezoekt morgen De 
Tweestroom.
2. Wethouder Oelfke bezoekt donderdag de 
collega's van Drechtsteden Dienstverlening die 
voor onze gemeente werkzaam zijn om de 
uitzonderlijk hoge score in het kader van de 
synchronisatierapportage van de BRP te vieren.
3. Wethouder Flach blikt terug op het bezoek met 
de raad aan de Ambachtsezoom en het 
Waterbusplein.
4. Burgemeester Heijkoop heeft de doop van de 
nieuwe boot voor de vluchtelingen uit de Oekraine 
bijgewoond.
5. Burgemeester Heijkoop gaat a.s. donderdag 
vuurwerkbrillen uitdelen op De Tweestroom.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


