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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 14 SEPTEMBER 2021

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur, 
wethouder; de heer Edwin Bressers, loco-secretaris; 
de heer Steven van Die, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 

september 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
2 Citadelterrein – (2021-0116899)

Beleid & Ontwikkeling Het college besluit om:
1. in te stemmen met het overslaan van de 
formele inspraakprocedure inzake het 
conceptontwerp partiele herziening 
bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Antoniapolder 
plus';
2. in te stemmen met het ontwerp partiele 
herziening bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 
Antoniapolder plus' met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp48Citadelter-2001;
3. het partieel herziene bestemmingsplan 
'Bedrijventerrein Antoniapolder plus' samen met 
het geüpdatet beeldkwaliteitsplan als ontwerp zes 
weken op de wettelijk voorgeschreven wijze voor 
zienswijzen ter inzage leggen; 
4. de gemeenteraad te informeren over de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
met de bijgevoegde raadinformatiebrief.

3 Beantwoording art. 48 vraag Realistisch 
Ambacht over coronamaatregelen VAO 
barbecue – (2021-0126753)
Bestuurszaken

1. In te stemmen met de voorgestelde 
beantwoording conform bijlage.

4 Begroting 2022 – (2021-0118924)
Bestuurszaken

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Begroting van het dienstjaar 2022 vast te 
stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-
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2025.
3. De kredieten voor het jaar 2022 beschikbaar te 
stellen zoals opgenomen in de financiële begroting 
onder 'investeringen'.

Het college besluit om:
4. In te stemmen met de Begroting 2022.
5. In te stemmen met de extra verhoging van de 
afvalstoffenheffing met € 10 per huishouden.
6. In te stemmen met het aanpassen van de 
afschrijvingstermijn van de eerder opgeleverde 
scholen van 40 naar 50 jaar.
7. In te stemmen met een stelpost toekomstige 
ombuigingen van 1,5 miljoen euro in 2022 en 750 
duizend euro in 2023.
8. In te stemmen met het samenvoegen van de 
algemene reserve Verkoop opbrengst Eneco met 
de algemene reserve.
9. In te stemmen met het opheffen van de 
algemene reserve Projecten. Een 
bestemmingsreserve IHP te vormen van € 
6.700.000 en dit bedrag te dekken uit de algemene 
reserve projecten, de algemene reserve 
grondbedrijf en de algemene reserve.

5 Strategische college-ontmoeting d.d. 14 
september 2021 
Secretariaat

De conferentie wordt voorbesproken.

Portefeuille Wethouder van Die
6 Uitvoeringsprogramma 2022 – (2021-

0126803)
Bestuurszaken

Wethouder Flach is om principiële redenen tegen 
niet noodzakelijke activiteiten met betrekking tot 
het Uitvoeringsprogramma subsidies 2022 die op 
zondag plaatsvinden.

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de vaststelling van het 
Uitvoeringsprogramma subsidies 2022. 
2. Subsidie te verlenen aan de organisaties die een 
aanvraag voor 2022 hebben ingediend binnen het 
vastgestelde subsidieplafond 2022.

7 Raadsvoorstel Subsidieplafond 2022 en 
voorstel 2023 – (2021-0126475)
Bestuurszaken

1. Het subsidieplafond 2022 vast te stellen op € 
6.734.543,- en het subsidieplafond 2023 voorlopig 
vast te stellen op ditzelfde bedrag.

Portefeuille Wethouder Lafleur
8 Principeverzoek Achterambachtseweg 9 

– (2021-0125014)
Beleid & Ontwikkeling

1. in principe medewerking te verlenen aan de 
bouw van een tweede woning op het perceel van 
de Achterambachtseweg 9.
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9 Beantwoording art. 48 vragen over 
tariefstijging Stedin – (2021-0118534)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen 
ex. art. 48 Reglement van Orde 'Tariefsverhoging 
Stedin' vast te stellen, en deze naar de 
gemeenteraad te verzenden. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
10 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Lafleur koppelt terug uit het 
regionale Pfo Bouwen en Wonen waarin is 
afgesproken om het woonwagenbeleid een lokale 
aangelegenheid te laten zijn.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

loco-secretaris, burgemeester,


