OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 7 DECEMBER 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. 30
november 2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Drechtstedendinsdag voorbespreken
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt voorbesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3

Tweede Voortgangsrapportage CAIprojecten 2021 – (2021-0165845)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de tweede
voortgangsrapportage CAI-projecten 2021 en deze
ter kennis name aan de gemeenteraad aan te
bieden door middel van een raadinformatiebrief.

Portefeuille Wethouder van Die
4

Raadsinformatiebrief Wijziging
Verordening Beschermd Wonen en
Opvang Hendrik-Ido-Ambacht – (20210167278)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het informeren van de
gemeenteraad met bijgevoegde
raadsinformatiebrief over het, ten opzichte van de
regiogemeenten afwijkende, wijzingsbesluit van
de gemeente Dordrecht voor de aanpassing van de
verordening Beschermd Wonen en Opvang
Dordrecht.

Portefeuille Wethouder Lafleur
5

Het vellen van 3 vergunningplichtige
bomen Paulusweg/Vijverhof – (20210180131)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het
vellen van 3 populieren nabij
Paulusweg/Vijverhof, volgens kaplijst en
situatietekening.
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2. 3 nieuwe bomen aan te laten planten vanuit het
lopende onderhoudsbudget voor groenvoorziening
om het bomenbestand op peil te houden op
dezelfde locatie of elders in Hendrik-Ido-Ambacht.

6

7

8

Het vellen van 3 vergunningplichtige
bomen in ligweide zwembad De
Louwert – (2021-0180125)
Beheer Openbare Ruimte

Het vellen van 45 vergunningplichtige
bomen – (2021-0179453)
Beheer Openbare Ruimte

Gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022 –
(2021-0158827)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het
vellen van 3 populieren in de ligweide van het
zwembad "De Louwert", Hoge Kade 70, volgens
kaplijst en situatietekening.
2. 3 nieuwe bomen aan te laten planten vanuit het
lopende onderhoudsbudget voor groenvoorziening
om het bomenbestand op peil te houden op
dezelfde locatie of elders in Hendrik-Ido-Ambacht.

Het college besluit om:
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het
vellen van 45 bomen op diverse locaties, volgens
kaplijst en situatietekeningen.
2. 45 nieuwe bomen aan te laten planten vanuit
het lopende onderhoudsbudget voor
groenvoorziening om het bomenbestand op peil te
houden.

1. Het gladheidsbestrijdingsplan 2021 - 2022 vast
te stellen.
2. Het gladheidsbestrijdingsplan 2021 – 2022 na
vaststelling te publiceren en ter inzage te leggen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die heeft het keurmerk Veilig &
Schoon uitgereikt aan Sportfondsen De Louwert.
2. Wethouder Van Die heeft de vrijwilligers van
Hospice De Cirkel – digitaal – toegesproken.
3. Wethouder Lafleur heeft samen met kinderen
van basisschool De Wijngaard een tiny forest
geplant.
4. Wethouder Lafleur heeft uit handen van de
adjunct-directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland-Zuid een bomencheque ter waarde van €
750,- ontvangen.
5. Wethouder Flach heeft op bedrijventerrein
Ambachtsezoom een uit circulair materiaal
vervaardigde brug ingehesen.
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6. Wethouder Flach is op felicitatiebezoek bij de
vernieuwde supermarkt Jumbo geweest.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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