OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 12 APRIL 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. 5 april
2022
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2

Commissievergaderingen bespreken
Secretariaat

De commissievergaderingen zijn besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3

Opvang vluchtelingen Oekraïne – (20220050026)
Beleid & Ontwikkeling

1. voor de opvang van mensen die op de vlucht
zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne circa 200
opvangplekken te realiseren door middel van het
huren van een slaapschip (af te meren aan de kade
van het Citadelterrein).
2. rekenschap te geven dat er, als gevolg daarvan,
mogelijk een financieel nadeel voor de gemeente
optreedt, welk nadeel met de kennis en inzichten
van dit moment onmogelijk is in te schatten.
3. de raad te informeren over het huren van een
slaapschip en het daardoor mogelijk optreden van
een financieel nadeel voor de gemeente.

Portefeuille Wethouder Lafleur
4

Samenwerkingsovereenkomst
Klimaatadaptatie Drechtsteden – (20220036668)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de
Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie
Drechtsteden, inclusief Plan van Aanpak
Klimaatadaptatie Drechtsteden en Regionale
uitvoeringsagenda
2. De jaarlijkse kosten van € 10.000,- te dekken
uit bestaande budgetten riolering.
3. Een volmacht af te geven voor het
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ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst
aan de portefeuillehouder.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
5

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die koppelt terug uit de
commissie WOS van 11 april. Hij meldt dat het
college nog een schriftelijke reactie richting raad
moet sturen over de blijverslening.
2. Wethouder Van Die koppelt terug uit het de
vergadering van het AB van de GR Sociaal en het
AB van de DG&J.
3. Wethouder Lafleur heeft een vergadering van
de AB OZHZ bijgewoond waarbij hij aandacht
heeft gevraagd voor de overheveling van
bodemtaken vanuit de provincie naar de
gemeenten en het uitblijven van de middelen die
daarmee gemoeid zijn.
4. Wethouder Flach meldt dat de
maartbrief/circulaire binnen is en dat die nu
ambtelijk wordt doorgerekend.
5. Wethouder Flach heeft met Pieter Grinwis
(Tweede Kamerlid CU) en Wethouder Rik van der
Linden (gemeente Dordrecht) gesproken over o.a.
wonen en waterstofrijden.
6. Wethouder Flach en wethouder Lafleur hebben
een bezoek gebracht aan de ondernemers van
bedrijventerrein De Sandeling.
7. De burgemeester meldt dat onze brandweer een
brandweerwedstrijd gewonnen heeft.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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