OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 29 JUNI 2021

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. 22 juni
2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Project de Volgerlanden
Secretariaat

Er wordt nog volop gebouwd in De Volgerlanden.

3

Presentatie Laan van Welhorst (11.00
uur)
Secretariaat

De verkeerskundige situatie met betrekking tot de
Laan van Welhorst wordt gepresenteerd. 13 juli
a.s. zal e.e.a. aan de commissie worden
gepresenteerd. Het college dringt aan op
visualisering van de ideeën.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
4

Aanwijzing briefadresgever – (20210077067)
Bestuurszaken

1. Het Sociaal Wijkteam Ambacht met
terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 als
briefadresgever aan te wijzen, conform bijgevoegd
aanwijzingsbesluit.

Portefeuille Wethouder Flach
5

6

Achtervangovereenkomst
WSW/gemeente – (2021-0083727)
Bestuurszaken

Uitbetaling coronagelden juni 2021 –
(2021-0083877)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. De bijgevoegde nieuwe
achtervangovereenkomst WSW/gemeente te
ondertekenen
2. Kennis te nemen van de aanstaande wijzigingen
in de bestaande achtervangovereenkomsten

Het college besluit om:
1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen
van de gelden vanuit het gemeentefonds, voor
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diverse externe partijen die gerelateerd zijn aan
de gevolgen van de coronapandemie.
2. Wethouder Van Die een raadsinformatiebrief te
laten verzorgen voor de gemeenteraad.

Portefeuille Wethouder van Die
7

Toezicht Algemene voorzieningen Wmo
– (2021-0080881)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het beleggen van het
toezicht op de lokale algemene Wmovoorzieningen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd
ZHZ, overeenkomstig bijgevoegd mandaat- en
benoemingsbesluit.

8

Sportakkoord uitvoeringsbudget –
(2021-0081217)
Beleid & Ontwikkeling

1. Kennis te nemen van het definitief sportakkoord
en bijbehorende acties
2. Het vanuit de rijksregeling beschikbare
'uitvoeringsbudget sportakkoord' in twee jaar (2021
en 2022) ter beschikking te stellen aan Stichting
Hattrick, handelend onder de naam Hi5Ambacht
om het lokaal platform sportakkoord in haar
ambities en acties te faciliteren.

9

Wijziging nadere regels Verordening
Jeugdhulp ivm uitspraak CRvB – (20210083668)
Beleid & Ontwikkeling

1. Artikel 15, lid 1 onder e van de Nadere regels
ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp
Hendrik-Ido-Ambacht 2018, waar het gaat om het
meewegen van de financiële draagkracht van
ouders, met ingang van 10 juni 2021 buiten
werking te stellen.
2. De gemeenteraad middels bijgaande RIB
informeren over dit besluit.

10

Uitvoeringsplan SUWI – (2021-0076557)
Bestuurszaken

11

12

Ondertekening convenant Wet wijziging
woonplaatsbeginsel Jeugdwet – (20210081847)
Beleid & Ontwikkeling

Beantwoording art. 48 vragen opening
en prijzen zwembad De Louwert –
(2021-0084784)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. het uitvoeringsplan SUWI vast te stellen

Het college besluit om:
1. Overgaan tot het ondertekenen van het
convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd
en dit te melden in het ondertekeningsregister.

Het college besluit om:
1. de antwoorden op de vragen ex artikel 48 RvO
van de fractie van Realistisch Ambacht over de
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opening en prijzen van zwembad De Louwert,
zoals aangegeven in bijgaande memo, vast te
stellen.

Portefeuille Wethouder Lafleur
13

Beantwoording art. 48 vraag A.U.B. –
(2021-0085567)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de bijgevoegde
beantwoording op de door Ambacht Uw Belang
ingediende schriftelijke vragen (art. 48 RvO) over
de renovatie van het terras van het gemeentehuis.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
14

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die deelt mede dat gestart is
met het vlekkenplan voor de revitalisering van
Cascade. Volgende week zal hierover in het
college een presentatie plaatsvinden.
2. Wethouder Van Die koppelt terug uit de
themabijeenkomst van het AB van de DG&J. De
eerste burap vertoon een tekort van 13 miljoen
euro. Bij de tweede burap zal gekeken worden of
een begrotingswijziging noodzakelijk is.
3. De secretaris deelt mede dat hij met ingang van
1 september 2021 gemeentesecretaris van de
gemeente Drimmelen wordt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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