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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 24 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. 17 

januari 2023 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Commissievergaderingen 
Secretariaat

De commissievergaderingen zijn besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3 Straatnamenbesluit Volgerlanden Oost 

de Erfjes en de Hofjes – (2021-0001065) 
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de lijst van straatnamen 
(Bijlage 1)voor het toekennen van straatnamen in 
De Erfjes en De Hofjes in De Volgerlanden.

2. In te stemmen met het straatnamenbesluit
(Bijlage 2 en 3) voor benoeming van straatnamen 
in het gebied De Erfjes in De Volgerlanden.

Portefeuille Wethouder Lafleur
4 RIB beheerplan begraafplaats en 

uitvaartcentrum – (2023-0009136)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De gemeenteraad te informeren over de
vaststelling van het beheerplan begraafplaats en
uitvaartcentrum en het ondergronds ruimen van
graven in 2024 door het versturen van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

5 Afsprakenkader Kapitaalbehoefte 
regionale Netbeheerders – (2023-
0001055)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het Afsprakenkader
Kapitaalbehoefte regionale Netwerkbedrijven

2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde
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raadsinformatiebrief. 

6 VTH jaarverslag 2022 – (2023-0009139)
Beheer Openbare Ruimte Het college besluit om:

1. In te stemmen met het jaarverslag
vergunningverlening, toezicht en handhaving
2022.

2. Het jaarverslag vergunningverlening, toezicht
en handhaving 2022 samen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief ter kennisneming naar de
gemeenteraad en de provincie te sturen.

7 VTH uitvoeringsprogramma 2023 – 
(2023-0009142)
Beheer Openbare Ruimte

Het voorstel wordt aangehouden.

Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam
8 Instemmen schetsontwerp 

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

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de landschappelijke
inpassing van de Laan van Welhorst tussen de
Jacobuslaan en de Sophiapromenade

2. In te stemmen met de landschappelijke
inpassing van de keerlus voor de Sophiahal.

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

9 Ontwerpomgevingsvisie – (2023-
0006513)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de ontwerpomgevingsvisie.

2. De ontwerpomgevingsvisie op de wettelijk 
voorgeschreven wijze ter inzage te leggen.

Portefeuille Wethouder van Die
10 Zienswijze ingroeiperiode 

kostenverdeling GR Sociaal – (2023-
0002289)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Bijgevoegde concept zienswijze over de
ingroeiperiode kostenverdeelprincipes vast te
stellen en kenbaar te maken aan de GR Sociaal

Het college besluit om:
2. In te stemmen met bijgevoegde concept
zienswijze over de ingroeiperiode kostenverdeling
bij de GR Sociaal

3. Deze concept zienswijze door te geleiden naar
de gemeenteraad
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4. De financiële gevolgen te verwerken in een
regulier P&C-document

11 Verlenging POH – (2023-0007302)
Beleid & Ontwikkeling Het college besluit om:

1. In te stemmen met de verlenging van de inzet 
POH Jeugd GGZ in Hendrik-Ido-Ambacht voor de 
periode van april 2023 tot en met december 2024.

2. Een bedrag van maximaal  € 56.000 (per jaar) 
beschikbaar te stellen vanuit Jeugdhulp naar Voren 
voor de POH.

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
12 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die heeft samen met de
gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan de
bibliotheek.
2. Wethouder Van Die blikt vooruit naar de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR
Sociaal.
3. De wethouders Lafleur en Flach blikken terug op
de nieuwjaarsreceptie van de VAO.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


