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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 14 FEBRUARI 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. 7 februari 

2023 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2 Herbenoeming babsen J. Klein en B. 

van Groningen – (2023-0020221)
Bestuurszaken

1. de heer B. van Groningen te herbenoemen als 
babs met terugwerkende kracht van 1 februari 
2023 tot 1 februari 2028. 
2. de heer J.P.M. Klein te herbenoemen als babs 
van 1 juli 2023 tot 1 juli 2028. 

3 Benoeming Centraal Stembureau – 
(2023-0019698)
Bestuurszaken

1. De voorgestelde personen buiten de voorzitter, 
voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 
december 2025 te benoemen tot lid of vervangend 
lid van het Centraal Stembureau voor de 
verkiezing van de leden van de gemeenteraad, in 
de functie zoals achter de naam is vermeld.

4 Oprichting Stichting waarborgfonds 
veiligheidsregio's – (2023-0020841)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met bijgaande concept-
zienswijze bij de oprichting van de Stichting 
Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

Het college besluit om:
2. In te stemmen met bijgaande concept-
zienswijze en deze voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

3. De concept-zienswijze gelet op de termijn van 
reactie alvast toe te zenden aan de 
veiligheidsregio onder voorbehoud van instemming 
van de gemeenteraad.



2/3

Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Beantwoording art. 48 vragen 

Gemeente Belangen Energielabel C van 
gebouwen – (2023-0021279)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen 
ex. Art. 48 volgens het Reglement van Orde vast te 
stellen. 

2. De beantwoording naar de gemeenteraad te 
versturen. 

Portefeuille Wethouder van Die
6 Erfpacht Jeugdspeelpark – (2022-

0192513)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. De erfpacht die het JSP in 2022 aan de 
gemeente moest betalen, kwijt te schelden op 
basis van het raadsbesluit uit 2016.

2. De erfpacht die het JSP in 2023 aan de 
gemeente moest betalen, kwijt te schelden op 
basis van het raadsbesluit uit 2016.

3. Het JSP per brief te informeren over de 
kwijtschelding van de erfpacht die het JSP in 2022 
en 2023 aan de gemeente moest betalen. 

4. Begin 2023 met het JSP het gesprek aan te gaan 
om opties voor een andere constructie voor de 
betaling van de erfpacht te verkennen, om te 
komen tot een structurele oplossing.

7 Artikel 48 RvO verenigingen – (2023-
0011702)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de beantwoording van de 
vragen conform bijgevoegde memo.

8 Programma voor Jeugd – (2023-
0022792)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake het 
programma 'Werk voor de Jeugd' vast te stellen en 
naar de raad te verzenden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Lafleur is geïnterviewd door een 
aantal leerlingen van de Willem de Zwijgerschool 
over het thema duurzaamheid.
2. Wethouder Flach blikt terug op de bestuurlijke 
werkgroep Economie die afgelopen donderdag 
plaatsvond.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


