OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 DECEMBER 2021

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. 14
december 2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2

Beslissing op bezwaar last onder
dwangsom Schmitt – (2021-0173757)
Bestuurszaken

1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift
van Schmitt Anchors & Chaincables B.V (verder:
Schmitt) d.d. 22 juni 2021
2. Kennis te nemen van het advies van de
commissie van 20 september 2021
3. Bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit van 14 mei
2021 in stand te laten.
4. Bezwaarmaker (Schmitt) te berichten over
bijgaande beslissing op het bezwaarschrift.

3

Beslissing op bezwaar Intratuin. –
(2021-0173486)
Bestuurszaken

1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift van
Intratuin d.d. 15 oktober 2021
2. Kennis te nemen van het advies van de
commissie bezwaarschriften d.d. 22 oktober 2021
3. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren,
maar kennelijk ongegrond en het verzoek tot
toekenning van een dwangsom op basis van de
ingediende ingebrekestelling van 15 oktober 2021
af te wijzen.
4. De bezwaarmaker te berichten conform
bijgaande beslissing op bezwaar

Portefeuille Wethouder Flach
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Wijzigingsbesluit legesverordening 2022
eerste wijziging – (2021-0175385)
Bestuurszaken

7e Herziening exploitatieplan De
Volgerlanden-Oost – (2021-0167092)
Volgerlanden

Het college besluit om:
1. vast te stellen de navolgende wijziging van de
Verordening op de heffing en invordering van leges
2022, eerste wijziging.

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De zevende herziening van het exploitatieplan
De Volgerlanden-Oost, met identificatienummer
NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost7hz-3001, vast te
stellen, door vaststelling van wijzigingen 1.1 tot
en
met 10.1.
Het college besluit om:
2. In te stemmen met de zevende herziening van
het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost.

6

Uitwerkingsplan ''De Volgerlanden-Oost
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied
B2'' – (2021-0173693)
Volgerlanden

1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerp
van het uitwerkingsplan ‘De Volgerlanden-Oost,
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied B2’, met
nummer NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstUP04-2001
2. Het ontwerp uitwerkingsplan vrij te geven voor
terinzagelegging conform Afdeling 3.4 Awb en de
Wro.
3. Indien de procedure niet resulteert in
zienswijzen, dit zonder nieuwe besluitvorming te
laten leiden tot vaststelling van het
uitwerkingsplan met ingang van de dag na afloop
van de terinzagelegging.
4. Indien de procedure wel resulteert in
zienswijzen, naar aanleiding hiervan wel nieuwe
besluitvorming te plegen over de vaststelling.
5. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder vrij te geven voor publicatie en
terinzagelegging, conform de wettelijk
voorgeschreven procedures.
6. De raad te informeren door het besluit te
plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor
de raad.

Portefeuille Wethouder van Die
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8

Wet Inburgering 2021: Mandatering SDD
tot uitvoering gemeentelijke taken –
(2021-0174956)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. De Sociale Dienst Drechtsteden per 1 januari
2022 te mandateren tot de uitvoering van de
gemeentelijke taken, voortvloeiend uit de Wet
Inburgering 2021, zoals beschreven in bijgevoegd
mandaatbesluit.

Informatieverstrekking invoering
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nieuwe wet Inburgering (RIB) – (20210175773)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de
voorbereidingen van de invoering van de nieuwe
wet Inburgering per 1 januari 2022.
2. De raad te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief inclusief bijlage.

9

Scan voorzieningen – (2021-0162679)
Bestuurszaken

Het voorstel wordt aangehouden.

Portefeuille Wethouder Lafleur
10

Voortgang ontwikkeling locatie
Zuidwende-Zuid – (2021-0171514)
Beleid & Ontwikkeling

11

Andere werkwijze behandeling
bestemmingsplannen in aanloop naar
Omgevingswet – (2021-0174746)
Beleid & Ontwikkeling

12

Deelfietsen Qbuzz – (2021-0175568)
Beheer Openbare Ruimte

13

Verlengen gedoogbeschikking stichting
werkvisie de Hoop en kringloopwinkel
de nieuwe Hoop – (2021-0163069)
Beheer Openbare Ruimte

1. voor de ontwikkeling van voorzieningen
(gezondheidscentrum) ten behoeve van eerstelijns
gezondheidszorg op Zuidwende-Zuid partijen
(ontwikkelaars) te benaderen die gespecialiseerd
zijn in het realiseren van dergelijke voorzieningen.
2. de heer Poley d.m.v. bijgaande brief te
bedanken voor zijn inspanningen.

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze
voor het in behandeling nemen van
bestemmingsplanaanvragen.

1. Een privaatrechtelijke overeenkomst aan te
gaan met Qbuzz voor de periode van maximaal
twee jaar met startdatum 1 januari 2022, voor het
commercieel aanbieden van deelfietsen.
2. De gemeenteraad door middel van de
bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het verlengen van de
gedoogbeschikking van stichting werkvisie de Hoop
en kringloopwinkel de nieuwe Hoop aan de
Nijverheidsweg 46a, 46b en 46c in Hendrik-IdoAmbacht, en belanghebbenden berichten conform
bijgaand besluit.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
14

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die heeft het constituerend
beraad van het Algemeen Bestuur van de nieuwe
GR Sociaal bijgewoond.
2. Wethouder Lafleur heeft als toehoorder een
reflectiegesprek gevolgd van de
rekenkamercommissie met de raad met betrekking
tot het onderzoek Wonen.
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3. Wethouder Flach koppelt terug uit de
bijeenkomst met de commissie ABA/Fin.
4. Wethouder Flach koppelt terug uit de
vergadering van het Algemeen Bestuur
Drechtwerk.
5. Wethouder Flach heeft de
aandeelhoudersvergadering van Fris Facilitair
bijgewoond.
6. De gemeentesecretaris meldt dat we in verband
met de aangescherpte Coronamaatregelen de
openingstijden van het gemeentehuis gelijk
schakelen aan de openingstijden van onze balie
van Burgerzaken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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