OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 23 NOVEMBER 2021

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur,
wethouder; de heer Edwin Bressers, loco-secretaris;
de heer Steven van Die, wethouder; de heer Anne de Baat, secretaris

NR.

Onderwerp

Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1

Vaststellen besluitenlijst d.d. 16
november 2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2

RIB houtstook – (2021-0158655)
Beheer Openbare Ruimte

1. De uitkomsten van het landelijke onderzoek en
landelijke ontwikkelingen met betrekking tot een
stookverbod bij windstil weer af te wachten.
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over
houtstook naar de gemeenteraad te sturen.
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Evaluatie camerahandhaving 2020-2021
– (2021-0158297)
Bestuurszaken

1. kennis te nemen van de evaluatie
Camerahandhaving en deze aan te bieden voor
bespreking in de commissie ABA.

4

Bestuursovereenkomst generiek
interbestuurlijk toezicht 2022 – (20210145169)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. De bestuursovereenkomst 'Generiek
interbestuurlijk toezicht 2022' te ondertekenen.
2. De gemeenteraad te informeren over dit besluit
met bijgaande raadsinformatiebrief.

Portefeuille Wethouder van Die
5

RIB indexering tarieven Sportfondsen /
De Louwert – (2021-0160222)
Beleid & Ontwikkeling

1. de raadsinformatiebrief over het voortaan door
Sportfondsen hanteren van een andere wijze van
indexering bij de vaststelling van tarieven voor
georganiseerde gebruikers (verenigingen) van
zwembad De Louwert vast te stellen en te
verzenden aan de leden van de gemeenteraad.
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Verordeningen GR Sociaal voor lokale
vaststelling – (2021-0160396)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De tekst van de volgende verordeningen vast te
stellen:
- Regionale algemene subsidieverordening sociaal
domein Hendrik-Ido-Ambacht
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Hendrik-Ido-Ambacht
- Verordening Maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Hendrik-IdoAmbacht
- Verordening Persoonlijk Minimabudget HendrikIdo-Ambacht
- Verordening Werk en Inkomen Hendrik-IdoAmbacht

Het college besluit om:
2. De toelichting op elke verordening (behoudens
wanneer een verordening niet beschikt over een
toelichting) vast te stellen:
- Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Hendrik-Ido-Ambacht
- Verordening Maatwerkvoorzieningen
maatschappelijke ondersteuning Hendrik-IdoAmbacht
- Verordening Persoonlijk Minimabudget HendrikIdo-Ambacht
- Verordening Werk en Inkomen Hendrik-IdoAmbacht
3. De toelichtingen op de verordeningen ter
kennisname mee te sturen naar de
gemeenteraden.

Portefeuille Wethouder Lafleur
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Verklaring van geen bedenkingen
Rijksstraatweg 52 (Dierenpension) –
(2021-0145661)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. op grond van artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen zoals
bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te geven
voor de bouw van een nieuw onderkomen voor het
dierenpension op het perceel Rijksstraatweg 52
2. één dag na de afloop van de termijn van de
tervisielegging van het plan, de definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven, mits
geen zienswijzen zijn ingebracht dan wel
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eventuele zienswijzen geen betrekking hebben op
de ontwerp verklaring van geen bedenkingen
(het planologische deel van de afweging waartoe
de bevoegdheid van de raad zich beperkt).
Het college besluit om:
3. De raad voor te stellen een verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de aanvraag
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het
dierenpension aan de Rijksstraatweg 52.
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Aanpak verkeersveiligheid Laan van
Welhorst – (2021-0138501)
Beheer Openbare Ruimte

1. In te stemmen met het Voorstel aanpak van de
herinrichting van de Laan van Welhorst
2. Opdracht te geven om een voorlopig ontwerp te
maken om de verkeersveiligheid op de Laan van
Welhorst en rondom Hoogambacht te verbeteren.
3. Hierbij te kiezen om scenario 2 en 3 uit de
notitie Herinrichting Laan van Welhorst uit te
werken en als extra variant scenario 2a uit te
werken waarbij alleen het fietspad bij de bushalte
aan de Sophiapromenade wordt omgebogen.
4. Onderzoek te laten doen naar een alternatief
voor afsluiting van middenberm ter hoogte van de
Amandelgaarde, Akkerviool en de Bramengaarde
waarbij alle verkeerskundige veiligheidsaspecten
in ogenschouw worden genomen.
5. Het besluit over de keuze voor het scenario, de
realisatie en de fasering te nemen op basis van
een separaat voorstel gebaseerd op het voorlopig
ontwerp.
6. Een voorbereidingskrediet van € 150.000
beschikbaar te stellen, dit te activeren en de
kapitaallasten ten laste van de begrotingssaldi
vanaf 2023 en verder te brengen. Indien de
voorbereiding niet leidt tot een actief
(investering) zullen de kosten ten laste van de
exploitatie worden verantwoord.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Lafleur biedt aan om Wico
Ankersmit (directeur van de Vereniging van Bouwen Woningtoezicht Nederland) een presentatie te
laten geven aansluitend aan de collegevergadering
van 7 december. Het is op die dag ook de laatste
Drechtstedendinsdag. Dit maakt het
agendatechnisch lastig. Afgesproken wordt dat de
heer Ankersmit de presentatie eerst aan de
organisatie geeft en dan wordt daarna bezien of
een presentatie aan het college meerwaarde
heeft.
2. De gemeentesecretaris geeft aan dat op 29
november de directeur van de VNG (digitaal) input
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komt ophalen bij de leden voor de nieuwe
organisatievisie van de VNG.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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