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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 20 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. 13 

december 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
2 monitoringsbrief Groeiagenda – (2022-

0197863)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren over de monitoringsbrief 

3 Overdracht bevoegdheid oninbaar 
verklaren belastingvorderingen GBD 
OCD – (2022-0195977)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. De bevoegdheid, gegeven aan het bestuur van 
de voormalige Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden, betreffende het oninbaar kunnen 
verklaren van belastingvorderingen in te trekken.

2. Het college van Gemeente Dordrecht te 
machtigen om de bevoegdheid van het oninbaar 
verklaren van belastingvorderingen GBD/OCD van 
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht uit te kunnen 
oefenen.

4 Raadsbrief Actieplan Lokale Economie 
2019-2022 – (2022-0199730)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Het college besluit de raad te informeren over 
de resultaten van het Actieplan Lokale Economie 
2019-2022 met bijgaande brief.

5 Stand van zaken Regionale 
Realisatieagenda en aanbieding 
Strategisch Advies Woningbouwopgave 

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het Brink rapport, 
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Drechtsteden (Brink rapport) – (2022-
0188401)
Beleid & Ontwikkeling

strategisch advies woningbouwopgave 
Drechtsteden, en de oplegnotitie.

2. De raad te informeren via de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief.

Portefeuille Wethouder Lafleur
6 Beslissing op bezwaar Appelgaarde 3 – 

(2022-0190999)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun 
bezwaren

2. De bezwaren van bezwaarmakers ongegrond te 
verklaren

3. Het besluit van d.d. 25 juli 2022 te handhaven

7 Overeenkomst Stichting Dierentehuis 
Louterbloemen – (2022-0196514)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het ambtelijk voornemen 
om opnieuw een overeenkomst (2023-2026) voor 
dierennoodopvang met Stichting Dierentehuis 
Louterbloemen aan te gaan

Portefeuille Wethouder van Die
8 Zienswijze Bijdrageverordening 2023 

GR Sociaal – (2022-0193312)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Geen zienswijze op de gewijzigde 
Bijdrageverordening 2023 van de GR Sociaal 
kenbaar te maken

Het college besluit om:
2. De raad voor te stellen om geen zienswijze 
kenbaar te maken op de gewijzigde 
bijdrageverordening 2023 van de GR Sociaal

9 RIB Update Doelgroepenvervoer 
Stroomlijn – (2022-0199913)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief 
Doelgroepenvervoer ter informatie aan de 
gemeenteraad te sturen.

10 Aanbevelingen onderzoek naar 
doorontwikkeling Hi5Ambacht – (2022-
0201257)
Sociaal Domein

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van het eindrapport van 
Drijver en Partners over Hi5Ambacht.
2. Kennis te nemen van de intentie van het college 
om de aanbevelingen uit het rapport over te 
nemen en Hi5Ambacht te verzelfstandigen
3. Geen wensen en bedenkingen hierover ter 
kennis van het college te brengen.
4. Het college toestemming te verlenen voor het 
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nemen van het besluit om Hi5Ambacht te 
verzelfstandigen.

Het college besluit om:
5. Kennis te nemen van het eindrapport en de 
aanbevelingen van Drijver en Partners;

6. De intentie uit te spreken om de aanbevelingen 
van Drijver en Partners over te nemen en te 
besluiten tot verzelfstandiging van Hi5Ambacht

7. De gemeenteraad -voorafgaand aan  definitieve 
besluitvorming door het college - in de 
gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen 
ter kennis van het college te brengen over dit 
besluit

8. Voor de aanstelling van een kwartiermaker een 
bedrag €50.000 beschikbaar te stellen vanuit het 
budget Brede school (grootboeknummer 
61050203).

9. Portefeuillehouder Van Die aan te wijzen als 
bestuurlijk opdrachtgever.

11 Resultaten geuronderzoek 
kunstgrasveld Sportpark Schildman – 
(2022-0200727)
Beheer Openbare Ruimte

Het voorstel wordt aangehouden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
12 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die is geïnterviewd door ATOS in 
het kader van de winterdriedaagse.
2. Wethouder Van Die heeft in Wielstaete een 
uittest voor ouderen bijgewoond waarbij er 
aandacht was voor valpreventie en het aanbod 
voor sport voor ouderen.
3. Wethouder Lafleur heeft een bezoek gebracht 
aan de Voedselbank in Hendrik-Ido-Ambacht 
waarbij er gesproken is over de afvalstromen 
aldaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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