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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 2 FEBRUARI 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. 26 

januari 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie wordt besproken.

4 Drechtstedendinsdag voorbespreken 
Secretariaat

Drechtstedendinsdag wordt besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
5 Uitvoeringsprogramma 2021 

Groeiagenda – (2021-0010280)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. het Uitvoeringsprogramma 2021 van de 
Groeiagenda Drechtsteden 2030 vast te stellen
2. kennis te nemen van de cyclus van de 
Groeiagenda

Het college besluit om:
3. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 
2021 en dit door te geleiden naar de raad

Portefeuille Wethouder van Die
6 Wijzigingsbesluit Verordening 

Beschermd Wonen en Opvang – (2021-
0006828)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De wijziging van de lokale Verordening 
Beschermd Wonen en Opvang met ingang van 1 
april 2021, op basis van bijgevoegd 
wijzigingsbesluit, vast te stellen.

Het college besluit om:
2. Op basis van het bijgevoegde wijzigingsbesluit 
in te stemmen met de wijziging van de 
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Verordening Beschermd Wonen en Opvang met 
ingang van 1 april 2021 en deze ter vaststelling 
aan de gemeenteraad voor te leggen.

7 Huisvesting kwetsbare groepen 
Secretariaat

De "Agenda Huisvesting kwetsbare groepen" wordt 
besproken en er zijn vooralsnog geen aanvullingen 
op de notitie.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 RIB Impact Covid-19 op burgerzaken- en 

KCC-dienstverlening – (2021-0010591)
Bestuurszaken

1. in te stemmen met de inhoud van de 
raadsinformatiebrief.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach koppelt terug uit het Triple-
Helix gesprek met het Rijk over de Regiodeal. Het 
gesprek ging goed. Het is jammer dat de provincie 
geen extra geld ter beschikking wil stellen.

2. Wethouder Va Die koppelt terug uit het gesprek 
wat hij, de secretaris en een projectleider met 
huisarts Poley en huisarts Keuning hebben gevoerd 
over huisvesting voor huisarts Poley. Er is 
uitgebreid stil gestaan bij drie mogelijke locaties. 
Eén locatie is Zuidwende-Zuid. De burgemeester 
en wethouder Lafleur zullen nog over een 
ambulancepost spreken op deze locatie.

3. Wethouder Flach en de burgemeester hebben 
met de Detailhandelsraad gesproken. De 
tweedeling tussen wat economisch goed gaat en 
wat niet, is groot in deze tijd. Ook de openbare 
orde is aan bod gekomen.

4. Wethouder Van Die deelt de inhoud van zijn 
pitch over wat de transitie per 1-1-2022 moet 
opleveren en de inhoudelijke speerpunten die wij 
belangrijk vinden met betrekking tot de 
toekomstige samenwerking in het sociaal domein.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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