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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 10 JANUARI 2023

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

Afwezig:
de heer Steven van Die, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 20 

december 2022 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Agendacommissie 
Secretariaat

De Agendacommissie is nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 Beantwoording vragen VVD art.48 RvO 

capaciteit BOA's en Politie – (2023-
0001758)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Bijgaande beantwoording van de vragen van 
fractie VVD Hendrik-Ido-Ambacht aangaande inzet 
capaciteit BOA's en uitbreiding politiecapaciteit 
vast te stellen en naar de gemeenteraad te sturen.

Portefeuille Wethouder Flach
4 RIB actualisatie Groeiagenda – (2022-

0205679)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 
actualisatie van de Groeiagenda Drechtsteden te 
verzenden aan de raad 

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
5 Beantwoording artikel 48 vragen 

Gunning ontwikkeling Windpark 
Vaanplein – (2022-0205683)
Bestuurszaken

Het voorstel wordt aangehouden.

Portefeuille Wethouder van Die
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6 Vragen art.48 RvO SGP-ChristenUnie 
burgerhulpverleners bij reanimatie – 
(2023-0002594)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. Bijgaande beantwoording van de vragen van 
fractie SGP-ChristenUnie aangaande 
burgerhulpverleners bij reanimaties vast te stellen 
en naar de gemeenteraad te sturen. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
7 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
•    Wethouder Oelfke heeft op 1 januari jl. het 
startschot gegeven voor de traditionele 
nieuwjaarsduik.
•    Wethouder Flach heeft bedrijfsbezoeken 
afgelegd aan HML (ze maken liften voor de 
maritieme sector) en schildersbedrijf Rietveld.
•    Wethouder Flach meldt dat volgende week de 
nieuwjaarsreceptie van de VAO zal plaatsvinden en 
dat daar ook de collegeleden voor zijn 
uitgenodigd.
•    De gemeentesecretaris heeft kennisgemaakt 
met mevrouw Alle Tas van het Historisch 
Genootschap. Zij heeft het college uitgenodigd om 
een keer een bezoek te brengen aan het historisch 
genootschap.
•    Burgemeester Heijkoop stelt voor om in het 
voorjaar een keer de collegevergadering op de 
Sophiapolder te houden en daarna daar samen een 
wandeling te maken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


