OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 1 DECEMBER 2020

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur,
wethouder; de heer Dre Martens, gemeentesecretaris;
de heer Steven van Die, wethouder

NR.

Onderwerp

Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1

Vaststellen besluitenlijst d.d. 24
november 2020
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Project de Volgerlanden
Secretariaat

Wethouder Flach schetst de recente
bouwontwikkelingen in De Volgerlanden. De bouw
verloopt voorspoedig. Wethouder Flach heeft de
eerste bewoners van De Laantjes al verwelkomd.

3

Drechtstedendinsdag voorbespreken
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt besproken.

4

Agendacommissie
Secretariaat

De agendacommissie wordt besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Lafleur
5

Geactualiseerd verzuimbeleid
Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid –
(2020-0126558)
Bestuurszaken

6

Samenwerkingsovereenkomst
gezamenlijk uitvoeren maai-onderhoud
watergangen stedelijk gebied HendrikIdo-Ambacht – (2020-0115073)
Beheer Openbare Ruimte

1. Het geactualiseerde verzuimbeleid
Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid vast te stellen.
2. Het verzuimbeleid Drechtsteden Zuid-Holland
Zuid vastgesteld op 6 november 2014 in te
trekken.

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de
Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk
uitvoeren maaionderhoud watergangen stedelijk
gebied Hendrik-Ido-Ambacht voor de jaren 20212022 met daarna optie tot jaarlijkse verlenging tot
en met 2026;
2. De jaarlijkse kosten van circa 5.000 euro,
exclusief btw, te blijven verrekenen met het
bestaande budget taakveld Openbaar groen en
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(openlucht) recreatie;
3. Een volmacht af te geven voor het
ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst
aan de portefeuillehouder.

7

Beslissing op bezwaar bouwdepot
Schildmanstraat/Hoge Kade – (20200156016)
Beheer Openbare Ruimte

1. de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren
2. de bezwaargronden ongegrond te verklaren
3. het besluit van 29 juni 2020 in stand te laten
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
8

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die deelt mede dat vier
gemeenten gaan samenwerken op het
gebied van inburgering. Dit zijn Dordrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en
Zwijndrecht.
2. Wethouder Van Die heeft met zijn collega
uit Zwijndrecht met het jongerenwerk van
Zwijndrecht en Ambacht gesproken over
samenwerking. Met betrekking tot de
samenwerking zal ook gesproken worden
over de Sophiapromenade.
3. Wethouder Van Die koppelt terug uit het
gesprek wat hij gevoerd heeft met de
huisartsen over doorverwijzing naar GGZzorg en mogelijke alternatieven daarvoor.
4. Wethouder Lafleur refereert aan zijn
gestuurde mailbericht over het feit dat de
taakstelling huisvesting vergunninghouders
volgend jaar fors hoger zal worden. De
regio's Haaglanden, Rotterdam en Holland
Rijnland hebben daarom een brief
opgesteld aan de minister van BZK. Het
college besluit om deze brief te
ondersteunen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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