OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 30 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. 23
november 2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Agendacommissie
Secretariaat

De agendacommissie is nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3

Herbenoeming babs W. Slotboom –
(2021-0138271)
Bestuurszaken

1. Mevrouw W. Slotboom, geboren op 15 augustus
1959 te Rotterdam, te herbenoemen als
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de
periode van 15 maart 2022 tot 15 maart 2027.

4

Herbenoeming babs N.J. Teerds –
(2021-0138272)
Bestuurszaken

1. De heer N.J. Teerds, geboren 24 september
1944 te Goes, te herbenoemen als onbezoldigd
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de periode
van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.

5

Herbenoeming babs Den Hollander –
(2021-0162493)
Bestuurszaken

1. De heer P. den Hollander, geboren 26
september 1957 te Rotterdam, te herbenoemen als
bijzonder ambtenaar burgerlijke stand voor de
periode van 1 december 2021 tot 1 december
2026.

6

Benoeming Hoofdstembureau/Centraal
Stembureau – (2021-0162809)
Bestuurszaken

1. Te benoemen buiten de voorzitter, voor de
periode van 1 januari 2022 tot en met 31
december 2025 ten behoeve van het
hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden
van de gemeenteraad:
De heer G.H. Logt, griffier - lid;
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Mevrouw P.T. Koenen, 1e coördinator verkiezingen
- lid;
Mevrouw P. Knopper, schakelfunctionaris
dienstverlening - lid;
Mevrouw O. Baya, juridisch controller - lid;
Mevrouw M.P. de Boer-Schaap, 2e coördinator
verkiezingen - plaatsvervangend lid;
Mevrouw P.A.M. Langendam- van Eck, medewerker
DD - plaatsvervangend lid;

Portefeuille Wethouder Flach
7

principeverzoek Vrouwgelenweg 84 –
(2021-0087370)
Beleid & Ontwikkeling

8

Bezwaarschrift dhr. Gantvoort – (20210144077)
Beheer Openbare Ruimte

1. In principe onder voorwaarden medewerking uit
te spreken aan het initiatief voor de de
ontwikkeling van het terrein aan de
Vrouwgelenweg 84 met woningen
2. de initiatiefnemer te verzoeken het plan verder
uit te werken en een partiële herziening van het
bestemmingsplan voor te bereiden.

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het advies van de
commissie bezwaarschriften inzake het
bezwaarschrift van de heer J.M. Gantvoort.
2. In te stemmen met het advies van de commissie
bezwaarschriften om:
1. de bezwaarmaker ontvankelijk te
verklaren in zijn bezwaar;
2. de bezwaren van de bezwaarmaker
ongegrond te verklaren;
3. het besluit tot tijdelijke intrekking van de
marktvergunning van de heer Gantvoort
van 14 juni 2021 in stand te laten.

Portefeuille Wethouder van Die
9

Aanbesteding kunstgrasveld 2 ASWH –
(2021-0165553)
Beheer Openbare Ruimte

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Een extra investeringsbudget van €
150.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie
van kunstgrasveld 2.
2. De extra kapitaallasten van € 15.500,- mee te
nemen bij de Kadernota 2023
Het college besluit om:
3. De raad te verzoeken extra budget ad.€ 150.000
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beschikbaar te stellen voor de renovatie van
kunstgrasveld 2.

Portefeuille Wethouder Lafleur
10

11

Prestatieafspraken corporaties 20222023 – (2021-0151644)
Beleid & Ontwikkeling

RIB Aanvullende informatie over
Recycletarief – (2021-0135301)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het addendum lokale
prestatieafspraken woningcorporaties 2022 - 2023.
2. Wethouder Lafleur te mandateren om de
prestatieafspraken te ondertekenen.
3. De gemeenteraad met bijgevoegde
raadsinformatiebrief te informeren over de
prestatieafspraken.

1. In te stemmen om de raad door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over het voorstel om het recycletarief vanaf 1
januari 2023 in te voeren.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
12

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

Wethouder Flach heeft samen met burgemeester
Heijkoop een bijeenkomst bijgewoond over de
servicegemeente Dordrecht. Dit was een positieve
bijeenkomst.
Wethouder Flach koppelt terug over zijn
bedrijfsbezoek aan EMHA.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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