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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 9 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. 2 februari 

2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 RIB Tweede Kamerverkiezingen 2021 – 

(2021-0010596)
Bestuurszaken

1. in te stemmen met de inhoud van de 
raadsinformatiebrief over de Tweede 
Kamerverkiezingen en deze de gemeenteraad toe 
te sturen.

Portefeuille Wethouder van Die
4 Plan van aanpak Revitalisering Cascade 

– (2021-0010007)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. 1. In te stemmen met het Plan van aanpak 
Revitalisering Cascade;

2. De raad voor te stellen door middel van de 
jaarrekening 2020 een bedrag van € 20.000 
beschikbaar te stellen uit het rekeningresultaat 
voor uitvoering van het plan van aanpak;

3. In te stemmen met het opstarten van de 
uitvoering van het plan van aanpak na goedkeuring 
college en vooruitlopend op goedkeuring raad. 

5 Overeenkomst Boba ivm hulp naar de 
voorkant – (2020-0175750)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Met Boba Levensloopbegeleiding BV voor de 
periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2021 de 
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overeenkomst algemene voorziening 'jeugdhulp 
naar voren' af te sluiten. 
2. Met de Serviceorganisatie Jeugdhulp ZHZ een 
overeenkomst af te sluiten om zo de betaling van 
de facturen van de jeugdhulporganisatie die de 
algemene voorziening uitvoert te regelen. 
3. De Stichting Jeugdteams ZHZ middels een brief 
te informeren over hun rol binnen dit experiment.

6 Hersteloperatie toeslagenaffaire – 
(2021-0015653)
Beleid & Ontwikkeling

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de 
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te 
benaderen in het kader van de hersteloperatie 
toeslagenaffaire. 
2. Akkoord te gaan met de inhoud van de 
verwerkersovereenkomst en de 
gebruikersvoorwaarden.
3. Akkoord te gaan met het verlenen van een 
machtiging aan de Sociale Dienst Drechtsteden om 
hulpverlening aan gedupeerde ouders zoals 
genoemd in bijlage 1 namens de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht uit te voeren.
4. De specifieke Rijksuitkering (€ 15.447,19,-) voor 
gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de 
toeslagenproblematiek, beschikbaar te stellen aan 
de Sociale Dienst Drechtsteden voor de 
dienstverlening gericht op het ondersteunen van 
Ambachtse gedupeerden.

Portefeuille Wethouder Lafleur
7 Buitengewone ALV VNG 12 februari 

2021 – (2021-0009079)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de in de memo voorgestelde 
standpunten over de diverse agendapunten van de 
BALV.
2. Wethouder Lafleur te machtigen om namens 
Hendrik-Ido-Ambacht te stemmen op de BALV.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
8 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach heeft symbolisch de 
schooldeuren van de nieuwe Willem de 
Zwijgerschool geopend. Het is mooi om dit project 
zo te kunnen afronden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,
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