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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 17 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 Steven van Die, wethouder; 
de heer Edwin Bressers; de heer Peter Kalkman, gemeentesecretaris

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 

januari 2023 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Aanwijzingsbesluit toezichthouders 

Regionaal Operationeel Bestuurlijk 
Team – (2023-0000532)
Bestuurszaken

1. de medewerkers die werkzaam zijn voor het 
Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) 
als toezichthouder aan te wijzen voor de 
navolgende wetten en verordeningen:
    I)    Alle wetten genoemd in de domeinlijst als 
bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten 
van de betreffende Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar; 
    II)   De volgende verordeningen/wetten met de 
bijbehorende regels:

• Algemene plaatselijk verordening 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

• Afvalstoffenverordening gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht;

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo),

• Wet basisregistratie personen;
• Alcoholwet;
• Wet op de kansspelen;
• Huisvestingswet 2014 c.q. 

Huisvestingsverordening gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht;

• Winkeltijdenwet c.q. Verordening 
winkeltijden gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht;

2. de procesregisseur van het ROBT een machtiging 
te verlenen om namens de gemeente de benodigde 
legitimatiebewijzen af te geven en te 
ondertekenen.
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Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
3 Schetsontwerp landschappelijke 

inpassing Laan van Welhorst – (2022-
0204707)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De varianten van het schetsontwerp van de 
landschappelijke inpassing van de Laan van 
Welhorst tussen de Jacobuslaan en de 
Sophiapromenade oriënterend te bespreken om op 
basis van deze bespreking een besluit te nemen 
over de variant die we verder uitwerken. 

2. Het schetstonwerp van de landschappelijke 
inpassing van de keerlus voor de Sophiahal 
oriënterend te bespreken om een keuze te maken 
om dit verder uit te werken. 

3. Na besluitvorming over de uit de te werken 
variant de raad door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren. 

4 Beantwoording art 48 vragen RA 
Gunning ontwikkeling Windpark 
Vaanplein – (2023-0007196)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de beantwoording van de 
vragen ex artikel 48 Reglement van Orde van de 
raadsfractie van RA over het besluit van het AB 
NRIJ over de definitieve gunning Windpark 
Vaanplein

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
5 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Oelfke spreekt komende donderdag 
met haar collega wethouder Meij van Ridderkerk 
over Verkeer/Mobiliteit.
2. Wethouder Flach meldt dat er samen met 
verschillende ondernemers een start is gemaakt 
met het opstellen van het nieuwe actieplan Lokale 
Economie. Er volgen nog twee van zulke sessies.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


