OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 14 JUNI 2022

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 Peter Kalkman

NR.

Onderwerp

Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1

Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 juni
2022
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
2

Groeiagenda Monitor februari 2022 en
jaarverantwoording 2021 – (20220072130)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de monitor Groeiagenda
februari 2022
2. kennis te nemen van de jaarverantwoording
2021 Groeiagenda
3. de raad te informeren over de monitor
Groeiagenda februari 2022 en de
jaarverantwoording 2021 Groeiagenda via
bijgevoegde raadsinformatiebrief

3

Convenant stichting Ondernemersfonds
en gemeente – (2022-0093910)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Wethouder Flach te mandateren om namens het
college te tekenen op 14 juni aanstaande.
2. bijgaand convenant te tekenen dat de
verhoudingen tussen de
stichting Ondernemersfonds Hendrik-IdoAmbacht en de gemeente regelt.
3. het afdelingshoofd te mandateren om na dit
besluit de toekenning van de subsidie te tekenen
en over te gaan tot het uitkeren van de subsidie
aan de stichting Ondernemersfonds Hendrik-IdoAmbacht voor de jaren 2022, 2023 en 2024.
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4. de raad te informeren over de ondertekening
van dit convenant met bijgaande brief.

Portefeuille Wethouder Lafleur
4

Mandaat en attributie besluit Wet BAG
en BGT – (2022-0093972)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. het attributie- en aanwijzingsbesluit HendrikIdo-Ambacht Wet BAG te nemen en het oude
besluit van 27 juni 2014 in te trekken
2. het mandaatbesluit BGT Hendrik-Ido-Ambacht
te nemen en het oude besluit van 15 december
2020 in te trekken
3. het mandaatbesluit Wet BAG Hendrik-IdoAmbacht te nemen

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
5

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Lafleur heeft een
kennismakingsgesprek gehad met wethouder Van
Duinschoten van de gemeente Ridderkerk.
2. Wethouder Flach koppelt terug over de Smart
Delta Drechtsteden regiodag van vorige week
dinsdag.
3. Wethouder Flach heeft met de accountant
gesproken over de jaarstukken 2021. Dit zag er
goed uit.
4. Wethouder Flach heeft met de voorzitter van de
VAO gesproken over de voortgang van de
ontwikkeling op een aantal bedrijventerreinen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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