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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 13 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. 6 

december 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Commissievergaderingen 
Secretariaat

De commissievergaderingen zijn voor-
/nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 Beantwoording artikel 48 vragen 

betreffende elektrische stepjes – (2022-
0196534)
Bestuurszaken

1. in te stemmen met de beantwoording van de 
vragen artikel 48 Reglement van Orde van de 
raadsfractie CDA over het gebruik van elektrische 
stepjes.

4 Herbenoeming babs N.J. Teerds – 
(2022-0195028)
Bestuurszaken

1. De heer N.J. Teerds, geboren 24 september 
1944 te Goes, te herbenoemen als onbezoldigd 
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de periode 
van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Portefeuille Wethouder Flach
5 Ontwerpbestemmingsplan 

Vrouwgelenweg 84 – (2022-0185925)
Beleid & Ontwikkeling

1. in te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 84 met 
planidentificatie NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw8
4-2001;
2. dat er geen m.e.r. procedure doorlopen hoeft 
te worden;
3. het ontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 
84 als ontwerp op de wettelijk voorgeschreven 
wijze ter inzage te leggen. De wettelijke termijn 
van zes weken wordt verlengd met één week (tot 
zeven weken);
4. het ontwerp besluit hogere grenswaarde 
wegverkeerslawaai vast te stellen en tegelijkertijd 
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met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen;
5. de gemeenteraad te informeren over de ter 
inzagelegging met een raadsinformatiebrief;

6 Wijzigingsbesluit legesverordening 2023 
eerste wijziging – (2022-0190952)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. vast te stellen de navolgende wijziging van de 
Verordening op de heffing en invordering van leges 
2023, eerste wijziging. 

Portefeuille Wethouder Lafleur
7 Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen – 

(2022-0196378)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het aanwijzingsbesluit PBD 
kroonringen. 

2. De ingediende zienswijzen te beantwoorden 
door middel van de bijgevoegde brief en nota van 
zienswijzen.

3. De gemeenteraad te informeren door middel 
van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

8 Beheerplan begraafplaats en 
uitvaartcentrum – (2022-0196469)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Het beheerplan begraafplaats en 
uitvaartcentrum vast te stellen. 

2. In te stemmen om de jaarlijkse dotatie van de 
voorziening vanaf 2023 te verlagen van € 71.000 
naar € 65.000.

3. In 2024 en in 2029 vervallen particuliere graven 
en algemene graven ondergronds te ruimen. 

4. Kindergraven niet ondergronds te ruimen. 

5. In 2028 te starten met de planvorming voor 
uitbreiding van de begraafplaats Achterambacht. 

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
9 Gladheidsbestrijdingsplan 2022-2023 – 

(2022-0174636)
Beheer Openbare Ruimte

1. Het gladheidsbestrijdingsplan 2022 - 2023 vast 
te stellen.
https://ebesluitvorming-
drechtsteden.suite.green.gemnet.nl/do/decree/d
etail?id=40626
2. Het gladheidsbestrijdingsplan 2022 – 2023 na 
vaststelling te publiceren en ter inzage te leggen. 

https://ebesluitvorming-drechtsteden.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=40626
https://ebesluitvorming-drechtsteden.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=40626
https://ebesluitvorming-drechtsteden.suite.green.gemnet.nl/do/decree/detail?id=40626
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10 beantwoording Art.48-vragen RA 
kruising Reeweg x Weteringsingel – 
(2022-0197269)
Beheer Openbare Ruimte

1. In te stemmen met de bijgevoegde 
beantwoording op de door Realistisch Ambacht 
ingediende schriftelijke vragen (art. 48 RvO) over 
de herinrichting van de kruising Reeweg x 
Weteringsingel.

Portefeuille Wethouder van Die
11 Inzet middelen circulaire ten behoeve 

van 0-100 team – (2022-0192584)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. Een bedrag van €159.200,- structureel toe te 
wijzen aan subsidies ten behoeve van het SOPHIA 
Sociaal Team (0-100 team).

2. Een bedrag van €42.119,- uit de stelpost 
prijsindex in te zetten als tegemoetkoming in de 
door Stichting Jeugdteams gehanteerde 
indexering.

3. Een bedrag van €5.000,- in 2023 incidenteel toe 
te wijzen aan het SOPHIA Sociaal Team (0-100 
team).

4. Het resterende bedrag van € 29.800,- 
(structureel) en € 5.000,- (incidenteel) op de 
stelpost te laten staan en die op te halen als er 
een bestemming voor is (dat kan eventueel ook 
een andere bestemming zijn dan het 0-100 team).

5. De gevraagde budgetten uit de beslispunten 1 
en 2 bij de kadernota 2024 mee te nemen en te 
dekken uit stelposten in programma 4 (middelen 
circulaire en stelpost prijsindex).

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
12 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach blikt terug op een succesvol 
verlopen regioconferentie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


