OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 25 JANUARI 2022

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

NR.

Onderwerp

Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1

Vaststellen besluitenlijst d.d. 18
januari 2022
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Commissievergaderingen
Secretariaat

De commissievergaderingen worden voor- en
nabesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
3

Erfpachtconstructie JSP en de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht –
(2021-0174679)
Beleid & Ontwikkeling

1. De erfpacht die het JSP in 2021 aan de
gemeente moest betalen, kwijt te schelden op
basis van het raadsbesluit uit 2016.
2. In 2022 met het JSP het gesprek aan te gaan om
opties voor een andere constructie voor de
betaling van de erfpacht te verkennen.
3. Het JSP per bijgevoegde brief te informeren
over de kwijtschelding van de erfpacht die het JSP
in 2021 aan de gemeente moest betalen.

4

Vertegenwoordiging HIA in AB GR
Sociaal – (2022-0008132)
Bestuurszaken

1. In te stemmen met het afvaardigen van de heer
Van Die, wethouder Sociaal Domein, in het
Algemeen Bestuur van de GR Sociaal.
2. In te stemmen met het afvaardigen van de heer
Flach, wethouder Financiën, als plaatsvervanger
van de wethouder Sociaal Domein in het Algemeen
Bestuur van de GR Sociaal.

Portefeuille Wethouder Lafleur
5

Memo samenwerking Gemeente Saghia
– (2022-0003554)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Het bijgevoegde memo vast te stellen.
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6

Archiefverordening – (2021-0174599)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de archiefverordening Hendrik-Ido-Ambacht vast
te stellen
Het college besluit om:
2. kennis te nemen van de archiefverordening
Hendrik-Ido-Ambacht en deze ter vaststelling door
te geleiden naar de raad

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
7

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die heeft samen met de
ambtelijke en bestuurlijke collega’s van de
gemeenten Alblasserdam, Zwijndrecht en
Ridderkerk een gesprek gehad met PIT en OZHW
over het personeelstekort binnen deze
onderwijsorganisaties.
2. Wethouder Lafleur heeft de 4e regietafel
Asielopvang en Statushouders ZHZ bijgewoond.
3. Wethouder Flach koppelt terug uit het
Bestuurlijk Overleg wat hij heeft gehad over
Chemours.
4. Wethouder Flach heeft een digitale
kennismakingsbijeenkomst bijgewoond met de 2
nieuwe ministers van LNV.
5. De gemeentesecretaris meldt dat de heer Dirk
v.d. Borg met elk collegelid individueel wil
spreken in het kader van zijn opdracht om het
dualisme in Hendrik-Ido-Ambacht daar waar nodig
beter vorm te geven.
6. De gemeentesecretaris is bij een
voorbereidingsbijeenkomst geweest voor de
Bestuurlijke Werkgroep Economie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

loco-burgemeester,
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