OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 16 NOVEMBER 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. 9
november 2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Bespreken commissievergaderingen
Secretariaat

De commissievergaderingen zijn besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
3

Beantwoording technische vragen
Winternota 2021 – (2021-0158772)
Bestuurszaken

1. Akkoord gaan met de beantwoording van de
technische vragen Winternota 2021.

4

Intern Controleplan 2021 – (20210158527)
Bestuurszaken

1. Het interne controleplan 2021 vast te stellen.

5

RIB duikers Perenlaantje open
ontgraving – (2021-0147052)
Volgerlanden

1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen
en aan de gemeenteraad te verzenden

Portefeuille Wethouder van Die
6

Revitalisering Cascade huisvestingsvisie
– (2021-0132187)
Beheer Openbare Ruimte

1. Opdracht te geven om op basis van de
uitgangspunten uit het programma van eisen een
voorlopig ontwerp te maken.
2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te
stellen van € 75.000 en dit te activeren. Dit wordt
meegenomen in de begroting vanaf 2023. Indien
de voorbereiding niet leidt tot een actief
(=investering) moeten de kosten ten laste van de
exploitatie worden verantwoord.
Het college besluit om:
3. Het programma van eisen 'Revitalisering
Cascade Hendrik-Ido-Ambacht' vast te stellen.
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4. Opdracht te geven om voorstellen uit te werken
voor de huisvesting van organisaties en activiteiten
die vanuit Cascade elders gehuisvest moeten
worden
5. Opdracht te geven om de financiële
consequenties voor de exploitatie uit te werken.

7

Beantwoording vraag fractie E.V.A.
over toeslagenaffaire – (2021-0157419)
Beleid & Ontwikkeling

1. De vragen van de fractie van E.V.A. op grond
van artikel 48 van het RvO inzake
Kinderopvangtoeslag te beantwoorden volgens
bijgevoegd tekstvoorstel.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8

Beleidsregels mantelzorgwoningen –
(2021-0030880)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de ontwerpnotitie
mantelzorgwoningen.
2. de ontwerpnotitie mantelzorgwoningen voor
inspraak ter inzage te leggen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Lafleur meldt dat hij aanstaande
vrijdag een politiek café bijwoont waarbij 'wonen'
het centrale thema zal zijn.
2. Wethouder Flach heeft een gesprek gehad met
Marco de Redelijkheid over de financiële situatie
bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het was
een constructief en informatief gesprek.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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