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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 7 MAART 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. 21 

februari 2023 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie is besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 Sturing en financiering Zorg en 

Veiligheidshuis 2024 – (2023-0022454)
Sociaal Domein

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de voortzetting van de 
huidige positionering van het Zorg- en 
Veiligheidshuis als onafhankelijke 
netwerkorganisatie onder de beheersmatige vlag 
van de gemeente Dordrecht (zoals beschreven in 
het advies in bijlage 1).

2. In te stemmen met de gevraagde aanpassing van 
de gemeentelijke bijdrage aan het Zorg- en 
Veiligheidshuis van € 0,64 naar € 1,33 per inwoner.

3. De kosten voor de aanpassing van de bijdrage 
aan het Zorg- en Veiligheidshuis ad. afgerond € 
22.000 te verwerken bij de Kadernota 2024.

4. In te stemmen met de aanpassingen in het 
samenwerkingsconvenant onder de voorwaarden 
zoals verwoord onder "kanttekeningen".

4 Camerahandhaving verplaatsing camera 
– (2023-0016322)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het verplaatsen van de 
handhavingscamera binnen het gebied 
Sophiapromenade/park.
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2. De financiële gevolgen hiervan ad. € 5.100 mee 
te nemen in de Kadernota 2024.

5 Beantwoording art.48-vragen Echt Voor 
Ambacht over ons lidmaatschap van de 
M50-gemeenten – (2023-0028235)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. in te stemmen met de beantwoording van de 
vragen van Echt Voor Ambacht.

Portefeuille Wethouder Flach
6 Informatiedocument wonen 

Beleid & Ontwikkeling
Het informatiedocument is besproken.

7 Financiën Langesteijn – (2023-0032950)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. een bedrag van € 19.500 beschikbaar te stellen 
ten behoeve van het opstellen van een visie en 
afwegingskader voor plangebied Langesteijn in 
2023 en dit mee te nemen bij de Kadernota 2024. 

Het college besluit om:
2. in te stemmen met het starten van de 
werkzaamheden vooruitlopend op de 
beschikbaarstelling van het budget door de 
gemeenteraad.

8 Vaststelling bestemmingsplan 
Vrouwgelenweg 84 – (2023-0021314)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. het bestemmingsplan Vrouwgelenweg 84 met 
planidentificatie 
NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw84-3001, 
bestaande uit de toelichting, planregels en de 
verbeelding in elektronische en papieren vorm vast 
te stellen
2. te besluiten dat voor het bestemmingsplan 
Vrouwgelenweg 84 geen exploitatieplan ex artikel 
6.12 lid 1 hoeft te worden vastgesteld

Het college besluit om:
3. het besluit hogere grenswaarde vast te stellen

Portefeuille Wethouder Lafleur
9 RIB voortgang implementatie 

recycletarief – (2023-0028986)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De gemeenteraad te informeren over de 
voortgang implementatie recycletarief door het 
versturen van de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

Portefeuille Wethouder van Die
10 Preventieplan jaarverslag 2022 en 

actieprogramma 2023 – (2023-0014862)
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het jaarverslag 2022 van het preventieplan 
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Sociaal Domein sociaal domein voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het actieprogramma 2023, als onderdeel van 
het preventieplan sociaal domein, voor 
kennisgeving aan te nemen.
3. Kennis te nemen van de bestuurlijke 
beleidsreactie op het rapport van 
onderzoeksbureau Lysias en hun bevindingen.
4. Vanuit de reserve sociaal domein een bedrag 
van € 383.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve 
van de geplande activiteiten in 2023.

Het college besluit om:
5. In te stemmen met het jaarverslag 2022 van het 
preventieplan sociaal domein en dit ter 
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

6. Het actieprogramma 2023, als onderdeel van 
het preventieplan sociaal domein, vast te stellen.

7. De bestuurlijke reactie op het rapport van 
onderzoeksbureau Lysias en hun bevindingen vast 
te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de 
gemeenteraad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
11 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Oelfke gaat met de seniorenbus naar 
het appeltaartconcert in Cascade.
2. Wethouder Oelfke neemt a.s. vrijdag deel aan 
NL Doet.
3. Wethouder Oelfke woont de doop van de 
nieuwe Auqualiner bij.
4. Wethouder Oelfke meldt dat er volgende week 
een bewonersbijeenkomst is voor de bewoners 
rondom de Achterambachtseweg.
5. Wethouder Lafleur koppelt terug uit een 
bijeenkomst met lokale ondernemers in het kader 
van de Innovatietafel Energie.
6. Wethouder Flach is geïnterviewd door TV 
Rijnmond over de verkoop van kavels in De 
Volgerlanden.
7. Wethouder Flach heeft bedrijfsbezoeken 
afgelegd aan Sentinel ICT en Florensis.
8. Wethouder Van Die heeft een bijeenkomst 
bijgewoond in Cascade waar het beoogde nieuwe 
ontwerp van Cascade besproken is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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