OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 31 MEI 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. 24 mei
2022
Secretariaat

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
2

Regeling gegevensverstrekking BRP
wijziging bijlage 1 – (2022-0076103)
Bestuurszaken

Portefeuille Wethouder Flach

Conform vastgesteld.

1. De wijziging van bijlage 1 van de Regeling
gegevensverstrekking Basisregistratie personen
Hendrik-Ido-Ambacht vast te stellen.

3

Aanvullend voorstel schoolwoningen –
(2022-0022853)
Beleid & Ontwikkeling

1. De schoolwoningen te verkopen aan een
woningcorporatie, waardoor voorwaarden aan de
leefbaarheid kunnen worden gesteld en waardoor
de splitsing van woningen mogelijk wordt
gemaakt.
2. Bij verkoop als voorwaarde te stellen dat de
woningen worden omgebouwd tot vier
appartementen, waarvan er één beschikbaar moet
zijn voor een jongere met een
begeleidingsnoodzaak (Beschermd Wonen), één
voor een statushouder en twee voor sociale
koopwoningen voor jongeren (conform
doelgroepenverordening Centrumgebied).

4

Wijziging GR Sociaal invlechting
Drechtwerk – (2022-0084225)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Toestemming te verlenen aan het college voor
het wijzigen van de GR Sociaal conform bijgevoegd
wijzigingsbesluit
Het college besluit om:
2. Het bijgevoegde wijzigingsbesluit GR Sociaal
(16de wijziging) vast te stellen onder de
opschortende voorwaarde dat de raad

1/5

toestemming tot wijziging verleent als bedoeld in
artikel 1, tweede en derde lid Wgr;
3. De raad voor te stellen toestemming te verlenen
voor het wijzigen van de GR Sociaal conform
bijgevoegd wijzigingsbesluit;

5

Jaarstukken 2021 – (2022-0072594)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De Jaarstukken 2021 vast te stellen.
2. De volgende restantbudgetten uit 2021 over te
hevelen en in 2022 beschikbaar te stellen:
a. € 35.000 voor het afboeken van de boekwaarde
van de toplaag van veld 2 vv ASWH
b. € 53.000 voor het schoonhouden van de
watergangen
c. € 175.000 voor onderhoud groen
d. € 42.000 voor kunstwerken
e. € 47.000 voor speeltoestellen
3. Een bedrag van € 8.000 beschikbaar te stellen
voor beveiligingscamera's voor De Schoof
4. Een bedrag van € 400.000 te storten in de
algemene reserve ten behoeve van de
coronavoucher
5. Een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen
voor noodzakelijke aanpassingen zwembad De
Louwert
6. Een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen
voor de aandachtsfunctionaris dementie
7. Een bedrag van € 186.000 beschikbaar te stellen
voor de energietoeslag
8. Een bedrag van € 32.000 beschikbaar te stellen
voor het project waakvlamfunctie/wijk GGD.
9. Een bedrag van € 503.000 te storten in de
Algemene Reserve Grondbedrijf door de vrijval van
het voorziene verlies De Volgerlanden
10. Een bedrag van € 1.092.000 te onttrekken uit
de Algemene Reserve Grondbedrijf ten behoeve
van de verliesvoorziening Waterbusplein
11. Een bedrag van € 899.000 te storten in de
Algemene Reserve Grondbedrijf door winstneming
Ambachtsezoom
12. Een bedrag van € 1.911.320 te storten in de
Algemene Reserve
Het college besluit om:
13. In te stemmen met de Jaarstukken 2021 onder
voorbehoud van accordering door de accountant.
14. De Jaarstukken 2021 ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad.
Tevens besluit het college een bedrag van
€ 32.000,- beschikbaar te stellen voor
aanvullende bekostiging van het project
Waakvlamfunctie/Wijk GGD uit het lokaal
preventieplan sociaal domein.
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Kaderbrief 2023 en voorjaarsnota 2022
– (2022-0078149)
Bestuurszaken

Portefeuille Wethouder van Die
7

Jaarverantwoording toezicht en
handhaving kinderopvang – (20220064405)
Beleid & Ontwikkeling

8

Bekostiging Waakvlamfunctie GGZ/Wijk
GGD 2022 uit resultaat jaarrekening
2021 – (2022-0073513)
Beleid & Ontwikkeling

9

7de wijziging GR DG&J – (20220081770)
Bestuurszaken

1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2023-2026
2. In de Kaderbrief genoemde actualisaties
inclusief de decembercirculaire vast te stellen
3. De indexatie voor het subsidieplafond vast te
stellen op 3%
4. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen
5. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen
kredieten beschikbaar te stellen:
I. Havenhoofd extra netto krediet van € 84.000
II. Nieuwe mollen (ondergrondse afvalcontainers)
De Volgerlanden € 100.000
6. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen
kredieten te laten vervallen:
I. Gemeentehuis: vervangen kozijnen, ramen en
deuren € 419.350
II. Gemeentehuis: vervangen buitenzonwering €
126.420
7. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen
voorzieningen beschikbaar te stellen:
I. Voorziening onderhoud (gemeentelijke)
gebouwen
II. Voorziening groot onderhoud wegen
8. De volgende in de Voorjaarsnota opgenomen
reserves af te sluiten:
I. Onderhoudsreserve MOP openbare gebouwen
II. Egalisatiereserve wegbeheer
9. In te stemmen met de budgettaire aanpassingen
2022 uit de Voorjaarsnota door middel van een
begrotingswijziging

1. Het gemeentelijk verslag Jaarverantwoording
Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht 2018 vast te
stellen.
2. Dit verslag toe te sturen aan de Inspectie van
het Onderwijs.

Het college besluit om:
1. De raad voor te stellen om bij de
resultaatbestemming 2021 een budget van €
32.000,-- over te hevelen naar 2022 voor
aanvullende bekostiging van het project
Waakvlamfunctie/Wijk GGD uit het Lokaal
Preventieplan Sociaal Domein.

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Ermee in te stemmen dat er geen zienswijze
wordt ingediend over de wijziging van de
Bijdrageverordening Jeugdhulp
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2. toestemming te verlenen aan het college voor
het wijzigen van de GRD G&J conform het voorstel
7e wijziging
Het college besluit om:
3. De raad om toestemming te vragen om in te
stemmen met de 7de wijziging van de GR DG&J
4. In te stemmen met de wijziging van het
Mandaatsbesluit uitvoering Jeugdwet
5. De gewijzigde Regeling adviescommissie
bezwaarschriften Jeugdwet vast te stellen
6. In te stemmen met de 7de wijziging van de GR
DG&J

10

Budget Peuterplekken – (2022-0058565)
Beleid & Ontwikkeling

Portefeuille Wethouder Lafleur

1. De subsidie voor de peuteropvang 2021 vast te
stellen conform verzoek tot vaststelling.
2. Het structurele tekort uit de WN2021 van
€94.000 en het te verwachten aanvullende
structurele tekort van € 58.000,- voor de jaren
2022 en 2023 mee te nemen in de kadernota 20232026 ten gunste van het budget Peuteropvang.

11

Voorontwerp bestemmingsplan
Vrouwgelenweg 84 – (2022-0077730)
Beleid & Ontwikkeling

1. in te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 84
met planidentificatie
NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw84-1001;
2. het bestemmingsplan Vrouwgelenweg 84 vrij te
geven voor inspraak en deze als voorontwerp
conform de Inspraakverordening Hendrik-IdoAmbacht ter inzage te leggen. De wettelijke
termijn van zes weken wordt verlengd met één
week (tot zeven weken) vanwege de
zomervakantie;
3. het bestemmingsplan Vrouwgelenweg 84 vrij te
geven voor vooroverleg ex artikel 3.1.1, eerste lid
van het Besluit ruimtelijke ordening.

12

Ontwerp aanwijzingsbesluit 2
bovengrondse textielcontainers – (20220080654)
Beheer Openbare Ruimte

1. In te stemmen met het ontwerp
aanwijzingsbesluit 2 bovengrondse
textielcontainers.
2. Conform de inspraakverordening Hendrik-IdoAmbacht inspraak te verlenen en afdeling 3.4 van
de Awb te volgen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
13

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Van Die is aanwezig geweest bij de
uitreiking van certificaten aan een aantal jongeren
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bij Jong Zwijndrecht voor het verrichten van
tenminste 80 uur vrijwilligerswerk.
2. Wethouder Lafleur heeft de natuurspeeltuin aan
de Steenbakkerstraat geopend.
3. Wethouder Lafleur brengt de motie van HVC
over producentverantwoordelijkheid bij
afvalscheiding die ze bij het VNG-congres willen
indienen, Het college stemt ermee in om deze
motie te ondersteunen.
4. Wethouder Flach blikt terug op het bezoek dat
het college heeft gebracht aan het
bedrijventerrein Ambachtsezoom.
18

Memo Ondernemersfonds Privacyovereenkomst
Secretariaat

De memo Ondernemersfonds Privacyovereenkomst is besproken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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