
1/2

OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 22 JUNI 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. 8 juni 

2021 en conformbesluitenlijst d.d. 15 
juni 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Project de Volgerlanden 
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

3 Bespreken commissievergaderingen 
Secretariaat

De commissie WOS wordt besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
4 Mandatering benoeming babs voor 1 

dag – (2021-0058655)
Bestuurszaken

Het college besluit om het benoemen van een 
BABS voor één dag niet te mandateren en wil 
graag de huidige werkwijze handhaven middels 
een kort standaard collegevoorstel. 

Het voorstel wordt aangehouden.

Portefeuille Wethouder Flach
5 Beantw. techn. vragen Jaarrek. 2020 en 

Kadernota 2022 – (2021-0082157)
Bestuurszaken

1. Akkoord gaan met de beantwoording van de 
technische vragen bij de Jaarstukken 2020 en 
Kadernota 2022.

Portefeuille Wethouder van Die
6 Vaststellen van de Jaarverantwoording 

toezicht en handhaving kinderopvang 
HIA 2020 – (2021-0069795)
Beleid & Ontwikkeling

1. Het gemeentelijk verslag Jaarverantwoording 
Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht 2020 vast te 
stellen;
2. Dit verslag ter informatie toe te sturen aan de 
Gemeenteraad en Inspectie van het Onderwijs

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

1. Wethouder Flach deelt mede dat de accountant 
waarschijnlijk een goedgekeurde verklaring gaat 
afgeven bij de jaarrekening.

2. Wethouder Flach deelt mede dat we vier 
kringen gaan herfinancieren. Voor drie van de vier 
geld dan een negatieve rente.

3. Wethouder Van Die koppelt terug uit de 
ontbijtsessie in Kunstmin over de GR-Sociaal en de 
stemverhouding.

4. Wethouder Van Die gaat met Sportfondsen 
verder in gesprek over de tarieven en m.n. over de 
gezinsabonnementen.

5. Wethouder Van Die blikt terug op de media-
aandacht die is geweest m.b.t. de inkomenstoets. 
Dat is goed gegaan.

6. Wethouder Van Die heeft gesprekken gevoerd 
met Ambachtse jongeren tussen 16 en 21 jaar. 
Wegvallen van structuur is erg lastig voor 
jongeren. Hij gaat kijken hoe de gemeente hierin 
kan bijdragen.

7. Studenten van hogeschool Inholland hebben een 
presentatie gegeven over duurzaamheid van 
bedrijventerreinen De Sandelingen en De 
Antoniapolder aan wethouder Lafleur en Gert de 
Jong (voorzitter van de VAO).

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


