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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 12 OKTOBER 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; de heer Anne de Baat

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 5 oktober 

2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Commissievergaderingen 
Secretariaat

De commissievergaderingen van deze week worden 
voorbesproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
3 Raadinformatiebrief  sportpark 

Schildman – (2021-0128203)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. In te stemmen met de inhoud van de 
raadsinformatiebrief en deze voor kennisgeving 
aan te bieden aan de raad.

4 Continuering en uitbreiding jeugd- en 
opvoedhulp naar voren – (2021-
0130296)
Beleid & Ontwikkeling

1. De overeenkomst met Boba 
Levensloopbegeleiding BV voor de autipoli, als 
onderdeel van  jeugdhulp naar voren, met een 
inzet van 1,33 fte door Boba, vanaf 1 januari 2022 
te verlengen voor de duur van twee jaar.
2. Voor het opvangen van de wachtlijsten die 
binnen de jeugd GGZ zijn ontstaan lokaal 2 fte. 
(regie)behandelaren GGZ in te zetten gedurende 
twee jaar.
3. Samen met het jeugdteam en een 
jeugdhulpaanbieder in te zetten op ambulante 
jeugd-GGZ via een algemene voorziening voor de 
problematiek die bij jeugdigen is ontstaan ivm de 
corona lockdowns en om de stijging binnen de 
jeugd-GGZ ambulant specialistisch te beperken.
4. Aan deze algemene voorziening dezelfde 
financiële en inhoudelijke voorwaarden te 
verbinden als bij de Autipoli en de formatie te 
bekostigen uit het regionaal budgte Jeugdhulp 
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naar Voren.

5 MJOP 2021-2030 buitenbad zwembad 
"De Louwert" – (2021-0124396)
Beheer Openbare Ruimte

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het Meerjaren Onderhouds Plan 2021-2030 voor 
buitenbad "De Louwert" vast te stellen. 
2. Een voorziening te vormen voor het onderhoud 
aan het buitenbad.
3. De kosten voortvloeiende uit het meerjaren 
onderhoudsplan (MOP) van het buitenbad ten laste 
te brengen van de voorziening onderhoud 
buitenbad
4. In 2021 éénmalig € 520.000 te storten in de 
voorziening onderhoud buitenbad ten laste van de 
begroting 2021.
5. € 90.000 uit de reserve groot onderhoud 
zwembad, gereserveerd voor onderhoud aan het 
buitenbad, over te boeken naar de nieuw te 
maken voorziening onderhoud buitenbad.
6. Het besluit over de extra jaarlijkse toevoeging 
van € 20.000 aan de voorziening voor het 
 onderhoud buitenbad mee te nemen bij de 
afwegingen in de kadernota 2023.
7. De jaarlijkse dotatie van € 45.000 in de reserve 
groot onderhoud zwembad vanaf 2022 te storten in 
de voorziening buitenbad.  

Het college besluit om:
8. Opdracht te geven om jaarlijks een voorstel te 
maken voor het college om het college  vooraf een 
besluit te laten nemen over de 
onderhoudsmaatregelen die ten laste van de 
voorziening buitenbad worden gebracht. 

Portefeuille Wethouder Lafleur
6 vaststelling bestemmingsplan 

Plattelandswoning Langeweg 97 – 
(2021-0129111)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Plattelandswoning 
Langeweg 97', bestaande uit de toelichting, de 
planregels en de verbeelding in elektronische en 
papieren vorm gewijzigd vast te stellen onder 
plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.bp46Langeweg
97-3001, met als ondergrond 'Grootschalige 
Basiskaart (GBK).

 

2. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening te besluiten om voor het plangebied geen 
exploitatieplan vast te stellen.

Het college besluit om:
3. 

In te stemmen met het vast te stellen 
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4. De gemeenteraad voor te stellen om het 
bestemmingsplan "Plattelandswoning Langeweg 97" 
met de digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0531.bp46Langeweg97-3001 vast te 
stellen.

bestemmingsplan 'Plattelandswoning Langeweg 97' 

7 Gemeentegids THUIS in Ambacht 2021 – 
(2021-0134777)
Bestuurszaken

1. in te stemmen met het ontwerp Gemeentegids 
THUIS in Ambacht

8 Implementatievoorstel recycle-tarief – 
(2021-0135301)
Beheer Openbare Ruimte

1. In te stemmen met de invoering van het 
recycle-tarief per 1 januari 2023  op basis van 
aangeboden hoeveelheid restafval (per afvalzak of 
lediging minicontainer). 
2. Daarbij te kiezen voor een afvalstoffenheffing 
op basis van een deel vast en een deel variabel 
tarief. 
3. In  het variabele deel zowel de variabele als een 
deel van de vaste kosten te verwerken om een 
voldoende financiële prikkel te hebben om het 
scheiden van afval te stimuleren.
4. De bandbreedte voor het variabele deel vast te 
stellen tussen de € 2,50 - € 3,50 per aanbieding 
van 60 liter
5. Opdracht te geven om in het eerste kwartaal 
van 2022 een voorstel aan de raad voor te leggen 
om een besluit te nemen over de uitwerking van 
de tarieven na invoering van het recycle-tarief in 
2023.
6. Het mogelijk te maken om bij de ondergrondse 
containers voor restafval te kiezen tussen een 
aanbieding van 60 liter of 30 liter
7. Inwoners die gebruik maken van een 
minicontainer voor de inzameling van restafval te 
laten kiezen voor een 140 liter of een 240 liter 
container. 
8. De hoogte van de afvalstoffenheffing voor 
mensen die op medische gronden 
incontinentiemateriaal of medisch afval hebben te 
maximeren op de som van het vaste tarief en het 
variabele deel gebaseerd op het gemiddeld aantal 
inworpen van een één of meerpersoonshuishouden 
(afhankelijk van de gezinsgrootte).
9. Te kiezen voor de uitvoering van scenario 4+, 
dat betekent:

1. Het PBD (Plastic, Blik en 
Drankenkartons) wekelijks in 
plaats van 2-wekelijks in te 
zamelen.

2. De PBD verzamelcontainers bij 
winkelcentra te verwijderen. 
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3. In het buitengebied de inzameling 
van de minicontainers voor het 
restafval te verlagen naar één keer 
per 4-weken in plaats van 2-
wekelijks. 

4. Het aantal ondergrondse 
restafvalcontainer te verminderen 
met 100-150 stuks en de maximale 
loopafstand te verhogen van 75 
meter naar 200 meter 
(hemelsbreed) voor de 
dichtstbijzijnde restafvalcontainer 
en binnen een straal van 300 
meter een andere 
restafvalcontainer te kunnen 
gebruiken. 

5. Het realiseren van aanbiedlocaties 
voor GF-E bij hoogbouwlocaties 
waar nu geen voorzieningen zijn. 

10. In te stemmen met de (overige) 
uitgangspunten van het recycle-tarief 
implementatieplan. 
11. Een krediet van € 862.400,- beschikbaar te 
stellen voor toegangscontrole en volmeldsysteem 
(afschrijvingstermijn 5 jaar - de kapitaallasten 
komen ten laste van het begrotingssaldo). 
12. Een krediet van €1.090.860,- beschikbaar te 
stellen voor de vervanging van de inwerpzuilen 
(afschrijvingstermijn 15 jaar- de kapitaallasten 
komen ten laste van het begrotingssaldo)
13. De eenmalige kosten in 2022 (€ 610.000,- ) 
voor de implementatie van het recycle-tarief ten 
laste te brengen van de stelpost toekomstige 
ombuigingen in de begroting 2022. 

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder van Die meldt dat hij de 
onderwijsroute heeft geopend. Hij was onder de 
indruk van de goede organisatie van dit 
evenement.

2. Wethouder van Die koppelt terug over de avond 
die hij met de gemeenteraad heeft gehad over het 
Preventieplan. De raadsleden waren enthousiast 
over de avond.

3. Wethouder van Die kondigt aan dat hij deze 
week een bijeenkomst gaat bijwonen met minister 
Grapperhaus en staatssecretaris Dekker over de 
zogenoemde doorbraakaanpak. Daarbij gaat het er 
om of er passende hulp wordt geboden aan 
kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel.
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4. Wethouder Flach koppelt terug uit de 
Drechtraad waar onder andere het nieuwe 
verdeelmodel voor de kosten van de SDD op de 
agenda stond.

5. Wethouder Flach heeft een ontmoeting gehad 
met de COO van het gemeentelijk havenbedrijf 
van de gemeente Rotterdam.

6. Wethouder Flach heeft een 
kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe 
voorzitter van de Raad van Toezicht van de ROM-
D.

7. Wethouder Flach meldt dat op 2 november de 
eerste kwartaalbijeenkomst "nieuwe stijl" van de 
Drechtsteden plaats zal vinden. Deze komt in de 
plaats van de Drechtstedendinsdag.

8. Wethouder Lafleur koppelt terug over de 
kinderklimaattop die hij heeft bijgewoond. Deze 
bijeenkomst is erg positief verlopen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


