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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 30 MAART 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. 23 maart 

2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Agendacommissie 
Secretariaat

De agendacommissie wordt besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
4 Babs 1 dag Van der Stee – (2021-

0040858)
Bestuurszaken

1. mevrouw M. van der Stee-Westerveld te 
benoemen tot buitengewoon ambtenaar 
burgerlijke stand voor 1 dag op 21 mei 2021.

Portefeuille Wethouder van Die
5 Inkoopstrategie Leerroutes Inburgering 

– (2021-0017050)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met de Inkoopstrategie 
Regionale inkoop leerroutes inburgering.
2. In te stemmen met gebruikmaking van de 
meeliftregeling van de Gemeente Rotterdam voor 
de inkoop van de HBO/WO leerroute.
3. In te stemmen met regionale financiële 
solidariteit op de inkoop en afname van de 
leerroutes.

6 Samenwerkingsovereenkomst 
'Vroegsignalering schulden 
Drechtsteden' – (2021-0041165)
Beleid & Ontwikkeling

1. In te stemmen met de overeenkomst 
'Vroegsignalering schulden Drechtsteden';
2. De burgemeester wijst Steven van Die aan als 
rechtsgeldig vertegenwoordiger om de 
samenwerkingsovereenkomst te onderteken.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
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7 Informatie-uitwisseling en rondvraag 
Secretariaat

1. Wethouder Flach heeft een bezoek gebracht 
aan Ambipack waar nu ca. 90 mensen werken. 
Ambipack is behoorlijk gegroeid.

2. Wethouder Flach heeft overleg gevoerd met de 
VNG, met de heer Leonard Geluk, om te kijken 
wat belangrijk is voor gemeenten.

3. Wethouder Flach heeft bij een werkbezoek aan 
BZK en in een gesprek met VVD-kamerleden, de 
problematiek van de woningbouw en de te bouwen 
aantallen (welke de provincie hanteert) op tafel 
gelegd.

4. Na lang heen en weer gepraat blijkt dat de GGD 
uiteindelijk geen gebruik wil maken van de 
Ridderhal als vaccinatielocatie. Het college 
betreurt dit zeer, mede gelet op de 
vaccinatiegraad in de gemeente en de service aan 
de inwoners. Dit zal per brief kenbaar worden 
gemaakt aan de GGD en de burgemeester zal 
telefonisch contact opnemen met de directeur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


