OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 24 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 Anne de Baat, secretaris
Afwezig:
de heer Steven van Die, wethouder

NR.

Onderwerp

Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1

Vaststellen besluitenlijst d.d. 10 mei
2022
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Lafleur
2

bestemmingsplan Waterlandgoed De
Noorden – (2022-0040206)
Beleid & Ontwikkeling

1. in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Waterlandgoed De
Noorden met
planidentificatie NL.IMRO.0531.bp47WlgDeNoorde
n-2001
2. op basis van de aanmeldingsnotitie
bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden
(m.e.r.-beoordeling) dat er geen m.e.r. procedure
doorlopen hoeft te worden;
3. het bestemmingsplan Waterlandgoed De
Noorden samen met de aanmeldingsnotitie m.e.r.
gedurende zes weken als ontwerp op de wettelijk
voorgeschreven wijze ter inzage te leggen;
4. het ontwerp besluit hogere grenswaarde
wegverkeerslawaai vast te stellen en tegelijkertijd
met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te
leggen;
5. de gemeenteraad te informeren over de ter
inzagelegging met een Raadsinformatiebrief

3

Ontwerpbestemmingsplan
Margrietstraat e.o. – (2022-0075871)
Beleid & Ontwikkeling

1. in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Margrietstraat e.o. met
planidentificatie NL.IMRO.0531.bp49Margrietstreo2001;
2. dat er geen m.e.r. procedure doorlopen hoeft
te worden;

1/4

3. het bestemmingsplan Margrietstraat e.o.
gedurende zes weken als ontwerp op de wettelijk
voorgeschreven wijze ter inzage te leggen;
4. het ontwerp besluit hogere grenswaarde
industrielawaai vast te stellen en tegelijkertijd
met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen;
5. de gemeenteraad te informeren over de ter
inzagelegging met een raadsinformatiebrief;

4

Vaststelling Verklaring van geen
bedenkingen Rijksstraatweg 52,
dierenpenion – (2022-0077986)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de nota van zienswijzen "verklaring van geen
bedenkingen Rijkststraatweg 52, dierenpension"
vast te stellen;
2. op grond van artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht
een verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor de bouw van een nieuw onderkomen voor het
dierenpension op het perceel Rijksstraatweg 52.
Het college besluit om:
3. het raadsvoorstel voor de verklaring van geen
bedenkingen Rijksstraatweg 52, dierenpension met
de nota van zienswijze voor te leggen aan de raad
voor besluitvorming.
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Meerjaren onderhoudsplannen
gemeentelijke gebouwen – (20210168299)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De geactualiseerde
meerjarenonderhoudsplannen vast te stellen voor
de periode 2022 - 2026
2. Opdracht te geven om jaarlijks een
uitvoeringsplan voor het volgende jaar op te
stellen.
3. De raad middels de kadernota 2023 voor te
stellen om de financiële consequenties voor de
periode 2022 - 2026 als volgt te verwerken:
•
Een voorziening voor onderhoud aan de
gemeentelijke gebouwen aan te maken.
• De jaarlijkse dotatie naar de voorziening
MJOP-gebouwen vast te stellen op totaal €
210.000 en daarom:
o in 2022 een dotatie van € 124.000
toe te voegen aan de voorziening
o vanaf 2023 jaarlijks een dotatie
van € 190.000 naar de voorziening
•
Het krediet voor het vervangen van de
buitenkozijnen en buitenzonwering voor
het gemeentehuis te laten vervallen.
•
€ 40.733 uit de onderhoudsreserve MOP,
gereserveerd voor onderhoud gebouwen,
over te boeken naar de voorziening MJOP-
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•
•

•

•

gebouwen
De onderhoudsreserve MOP Openbare
gebouwen op te heffen
€ 20.000 uit de voorziening onderhoud
begraafplaats, gereserveerd voor
onderhoud aan het uitvaartcentrum, over
te boeken naar de voorziening MJOPgebouwen
De jaarlijkse dotatie van € 20.000 in de
voorziening onderhoud begraafplaats wat
bestemd was voor het groot onderhoud
uitvaartcentrum vanaf 2022 te storten in
de voorziening MJOP-gebouwen.
De exploitatiebegroting, beheer
gebouwen, van 2022 bij te stellen met een
correctie van -/- € 24.000 en deze door te
voeren op de opvolgende jaren.

4. Voor het verduurzamen van de gemeentelijke
gebouwen de volgende uitgangspunten te kiezen
om in de periode 2022 - 2026 grotere
verduurzamingsmaatregelen alleen uit te voeren
wanneer in deze periode onderhoudsmomenten
gepland staan en een keuze niet uitgesteld kan
worden.
5. Opdracht te geven om uiterlijk in 2025 per
gebouw een duurzaamheidsstrategie, gebaseerd op
een nog vast te stellen huisvestingsvisie, te
maken.

6

Rapportage projecten Structuurvisie
2022 – (2022-0042434)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de Rapportage projecten Structuurvisie 2022
voor kennisgeving aan te nemen.
Het college besluit om:
2. de Rapportage projecten Structuurvisie 2022
vast te stellen.
3. de Rapportage projecten Structuurvisie 2022 ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
7

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Lafleur heeft op basisschool De
Tweestroom de aftrap gegeven voor de e-wasterace.
2. Wethouder Flach meldt dat hij het startschot
heeft gegeven voor twee bouwprojecten in De
Volgerlanden. Het betreft het project van Blokland
voor de bouw van 47 woningen en een project van
Bouwfonds voor de bouw van 37 woningen.
3. Wethouder Flach heeft de opening verricht van
de Peerenhof.
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4. Wethouder Flach heeft bedrijfsbezoeken
verricht aan Xebius en Tom's Chocolate.
5. Wethouder Flach en burgemeester Heijkoop
hebben de bijeenkomst van het 30-jarig bestaan
van de VAO bijgewoond.
6. Burgemeester Heijkoop heeft het Ambachtse
slachtoffer van de schietpartij op de
kinderboerderij in Alblasserdam thuis bezocht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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