OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 29 MAART 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 Anne de Baat, secretaris

NR.

Onderwerp

Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1

Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 maart
2022
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Agendacommissie
Secretariaat

De agendacommissie is besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
3

Aanbevelingen Alzheimer Nederland en
toekenning incidentele subsidie
aandachtsfunctionaris
dementievriendelijke gemeente. –
(2022-0045740)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De aanbevelingen van Alzheimer Nederland mee
te nemen bij het opstellen van beleid en Plan van
Aanpak dementievriendelijke gemeente;
2. Voor 2022 incidenteel een subsidie van
€20.000,- te verlenen aan de Blije Borgh voor de
aandachtsfunctie dementie, en deze ten laste te
brengen van het budget 61130103 (overschot
thuisbegeleiding);
3. De raad voor te stellen om voor de subsidie
onder beslispunt 2, vanuit het restantbudget 2021
Projecten AWBZ (61130103) bij de
resultaatbestemming 2021 een bedrag
van 20.000,- over te hevelen naar 2022.

4

Nieuwe Verordening Jeugdhulp 2022 –
(2022-0014605)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De gewijzigde Verordening Jeugdhulp vast te
stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht
laatstelijk vastgesteld op 7 december 2020.
Het college besluit om:
2. De raad voor te stellen de Verordening
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jeugdhulp gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2020
inclusief toelichting te wijzigen conform het
concept raadsbesluit.
3. Na besluitvorming door de raad te zorgen voor
publicatie en consolidatie van de gewijzigde
verordening inclusief toelichting.

5

Inzetten Tonk gelden tv Energietoeslag
– (2022-0046479)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de inzet van de nietgebruikte Tonk-gelden voor de Energietoeslag
conform het voorstel van het Dagelijks Bestuur van
de GR Sociaal.
2. Gegeven de urgentie in te stemmen met het
voorstel van het DB van de GR Sociaal om per 15
april as te starten met de uitvoering van de
Energietoeslag, vooruitlopend op het besluit van
de raad over de overheveling van de overgebleven
Tonk-gelden naar 2022.
3. De raad voor te stellen om het bedrag van €
186.000,- via resultaatsbestemming bij vaststelling
van de jaarrekening mee te nemen naar 2022.
4. De raad vóór 15 april middels een
raadsinformatiebrief te informeren over het
voornemen van het DB van de GR Sociaal ten
aanzien van de Energietoeslag en de instemming
van het college hierop.

Portefeuille Wethouder Lafleur
6

Zienswijze concept begroting GR
Gevudo 2023 – (2022-0042757)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Geen zienswijze op de begroting van de GR
Gevudo 2023 kenbaar te maken.
Het college besluit om:
2. De gemeenteraad voor te stellen om geen
zienswijze op de begroting 2023 kenbaar te
maken.

7

Verlenging Nota VTH – (2022-0021549)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. de Nota VTH te verlengen voor de periode 20222025.
2. de Nota VTH 2022-2025 bekend te maken in het
gemeenteblad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG

2/3

8

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die refereert aan een artikel in
het AD over huisartsenzorg in Hendrik-IdoAmbacht.
2. Wethouder Van Die meldt dat hij het rapport
van BDO 'Onderzoek: de financiële staat van het
sociaal domein van Nederlandse gemeenten in
2020; Jeugdzorg blijft duur, maar WMO
explodeert' naar de overige collegeleden heeft
doorgestuurd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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