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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 5 JANUARI 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. 15 

december 2020 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

De bouw in De Volgerlanden voorloopt 
voorspoedig.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 Benoeming babs P. den Hollander – 

(2020-0151082)
Bestuurszaken

1. De heer P. den Hollander te benoemen als 
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 
één jaar, te weten van 1 december 2020 tot 1 
december 2021.

4 Benoeming BABS voor 1 dag, de heer 
Van Leeuwen – (2020-0154447)
Bestuurszaken

1. de heer T.J.M. van Leeuwen te benoemen als 
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor één dag op 
19 juni 2021.

Portefeuille Wethouder Flach
5 Budgetregels 2021 – (2020-0170618)

Bestuurszaken
1. Vaststellen van de budgetregels 2021

Portefeuille Wethouder van Die
6 Offerte inspectie onderzoeken 

kinderopvang 2021 – (2020-0165614)
Beleid & Ontwikkeling

1. in te stemmen met de inhoud van de 
bijgevoegde offerte voor de inspectieonderzoeken 
kinderopvang 2021 van de GGD. 

7 Zienswijze Begrotingswijziging SOJ 
2021 – (2020-0166611)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De zienswijze op de begrotingswijziging SOJ 
2021 vast te stellen.
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Het college besluit om:
2. In te stemmen met de zienswijze op de 
begrotingswijziging SOJ 2021  en deze ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Voortgang grondstoffenbeleid – (2020-

0167868)
Beheer Openbare Ruimte

1. De raad door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief te informeren over de 
voortgang van de genomen maatregelen uit het in 
2019 vastgestelde grondstoffenbeleidsplan
2. Een themabijeenkomst afval voor de raad te 
organiseren 

9 Raadsinformatiebrief NRIJ – (2020-
0165065)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de brief van het Algemeen 
Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde over 'informatie betreffende 
opvolging intentieovereenkomst april 2018 en 
verlenging samenwerkingsovereenkomst 
Staatsbosbeheer en NRIJ'
2. deze brief door te geleiden naar de raad

10 Jaarverslag Welstand 2019 – (2020-
0171679)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van 
de onafhankelijke welstandscommissie.
2. Door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief de gemeenteraad te 
informeren over het gevoerde welstandsbeleid in 
2019. 
3. Het verslag van de onafhankelijke 
welstandscommissie ter kennisname naar de 
gemeenteraad te sturen. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
11 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Van Die deelt mede dat in het 

kader van de Winterdriedaagse van Atos 
veel producten zijn ingezameld voor de 
voedselbanken.

2. Wethouder Van Die is enthousiast over het 
Parentshouse wat nu af is. Mede door 
sponsoring van bedrijven en inzet van de 
medewerkers is het erg mooi geworden.

3. De burgemeester blikt terug op een rustig 
verloop van oud en nieuw.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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secretaris, burgemeester,


