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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 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; 
mevrouw Marleen Kouwenberg; de heer Peter Kalkman, gemeentesecretaris 

 
 

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit 
 

 
VASTE AGENDAPUNTEN 
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 

februari 2023 
Secretariaat 

Conform vastgesteld. 

 

2 Commissievergaderingen 
Secretariaat 

 
BESPREEKSTUKKEN 
Portefeuille Burgemeester Heijkoop 
3 Sturing en financiering Zorg en 

Veiligheidshuis 2024 – (2023-0022454) 
Sociaal Domein 

 
Portefeuille Wethouder Lafleur 
4 Voorstel Gemeentelijke 

investeringslening duurzaamheid – 
(2022-0197242) 
Beleid & Ontwikkeling 

De commissievergaderingen zijn besproken. 
 
 
 
 

Het voorstel wordt aangehouden. 
 
 
 
 

De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. de Gemeentelijke Investeringslening 
Duurzaamheid in te voeren conform voorliggend 
voorstel 
2. De verordening 'Gemeentelijke 
investeringslening duurzaamheid gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht' vast te stellen. 
3. een budget van € 2.000.000,-- als lening 
gefaseerd beschikbaar te stellen aan SVn 

 
Het college besluit om: 
4. Het college gaat akkoord om dit voorstel aan de 
raad voor te leggen. 

 
 

5 Raadsinformatiebrief Duurzaamheid – 
(2023-0021593) 
Beleid & Ontwikkeling 

 
 

Het college besluit om: 
1. de bijgevoegde RIB over Actieplan 
Duurzaamheid vast te stellen. 
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6 Subsidieaanvraag Lokale Aanpak 
Energiearmoede – (2023-0022305) 
Beleid & Ontwikkeling 

1. Een incidentele subsidie van € 199.250,- 
beschikbaar te stellen voor de uitvoer van de 
lokale aanpak energiearmoede voor de periode van 
1 januari 2023 tot en met 31 december 2024. 
2. De incidentele subsidie van € 199.250,- te 
bekostigen vanuit de landelijke bijdrage 'SPUK 
Aanpak Energiearmoede'. 

 
 

7 Beslissing op bezwaar Zendmast – 
(2023-0022564) 
Bestuurszaken 

 
 

Het college besluit om: 
1. bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren 

 
2. bezwaren gegrond te verklaren 

 
3. in te stemmen met het herroepen van het 
besluit van 3 mei 2022 

 
 

8 Beslissing op bezwaar Onderdijkse 
Rijweg 209A – (2023-0028070) 
Bestuurszaken 

 
1. bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren 
2. bezwaren niet inhoudelijk te beoordelen 
3. het besluit van 19 juli 2022 te herroepen 

 
 
Portefeuille Wethouder Oelfke-ten Seldam 
9 Overbruggingsbudget stichting 

Nieuwlander – (2023-0014870) 
Sociaal Domein 

Het college besluit om: 
1. Om een overbruggingsbijdrage in de vorm van 
een incidentele subsidie van maximaal € 6.858,--, 
beschikbaar te stellen om de begeleiding aan 2 
Eritrese gezinnen te kunnen continueren. 

 
2. Om bekostiging na toetreden van stichting 
Nieuwlander bij de Sociale Dienst Drechtsteden 
(SDD) als zorgaanbieder van geïndiceerde zorg, 
vanuit de maatwerkvoorzieningen Wmo plaats te 
laten vinden. 

 
 
Portefeuille Wethouder van Die 
10 Financiering ledverlichting – (2023- 

0018877) 
Beheer Openbare Ruimte 

 
 
 

Het college besluit om: 
1. In te instemmen met de 
financieringsovereenkomst voor ASWH voor de 
realisatie van ledverlichting op sportpark 
Schildman. 

 
2. In te instemmen met de 
financieringsovereenkomst voor IFC voor de 
realisatie van ledverlichting op sportpark 
Schildman. 

 
 

11 Extra inzet SJT tbv monitoring 
afwijkingen normenkader – (2023- Het college besluit om: 
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0025719) 
Sociaal Domein 

1. Akkoord te gaan met de extra inzet van één FTE 
jeugdprofessional binnen het 0-100 team van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ten behoeve van 
monitoring afwijking op het normenkader; 

 
2. Een bedrag van 109.000 euro beschikbaar te 
stellen voor de salariskosten hiervan en dit te 
dekken uit de verwachte daling van de bijdrage 
aan de Serviceorganisatie Jeugd (via de DG&J). 

 
3. Dit te verwerken in de Kadernota 2024. 

 
 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG 
12 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat 
1. Wethouder Oelfke vraagt om tijdig in te 
plannen wanneer van het college iets wordt 
verwacht bij NL Doet. 
2. Wethouder Lafleur koppelt terug uit de avond 
met de raad over de kaders voor de 
dienstverlening met HVC. 
3. Wethouder Lafleur heeft met de gedeputeerde 
een gesprek gehad met een energiecoach. 
4. Wethouder Flach koppelt terug uit de 
afsluitende bijeenkomst over het lokale actieplan 
economie. Het actieplan kan nu worden opgesteld. 
Hij geeft de complimenten aan het team economie 
voor de begeleiding bij dit traject. Wethouder Van 
Die geeft aan dat de raad vaker in contact wil met 
ondernemers. Het verzoek is dit mee te geven in 
de termijnkalender van de raad. 

 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 

secretaris, burgemeester, 
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