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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 9 NOVEMBER 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, secretaris

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 2 

november 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder Flach
2 Beschikbaar stellen 

voorbereidingskredieten aan 
schoolbesturen Skoba en VVOGG – 
(2021-0145748)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. Voor de bouw van de nieuwe basisschool De 
Klimboom in De Volgerlanden aan Skoba een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 
133.250.
2. Voor de bouw van de nieuwe basisschool 
Stadhouder Willem III aan de Sandelingenstraat 
aan VVOGG een voorbereidingskrediet beschikbaar 
te stellen van € 163.500.

Portefeuille Wethouder van Die
3 Benoeming lid Raad van Toezicht 

stichting SOLAmbacht – (2021-0146045)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Mevrouw H.A. Mesland te benoemen als lid van 
de Raad van Toezicht van de stichting 
SOLAmbacht.

Het college besluit om:
2. de gemeenteraad voor te stellen om mevrouw 
H.A. Mesland te benoemen als lid van de Raad van 
Toezicht van de stichting SOLAmbacht. 

4 Reactie Inspectierapport VVE – (2021-
0153950)
Beleid & Ontwikkeling

Het college besluit om:
1. in te stemmen met bijgevoegde reactie op het 
conceptrapport VVE van de Inspectie van het 
Onderwijs. 
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Portefeuille Wethouder Lafleur
5 Integrale visie laadinfrastructuur – 

(2021-0146388)
Beheer Openbare Ruimte

1. De integrale laadvisie gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht vast te stellen.

6 beantwoording GB raadsvraag 
gehandicaptenparkeerplaats Hoog 
Ambacht – (2021-0155719)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen 
ex. art. 48 van de raadsfractie van GB volgens het 
Reglement van Orde vast te stellen, en deze naar 
de gemeenteraad te verzenden.

7 Beantwoording art. 48 vragen EVA 
Onderdijkse Rijkweg – (2021-0146611)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen 
ex. art. 48 van de raadsfractie van EVA volgens het 
Reglement van Orde vast te stellen, en deze naar 
de gemeenteraad te verzenden.

8 Verkeersmaatregelen Onderdijkse 
Rijweg – (2021-0157510)
Beheer Openbare Ruimte

Het college besluit om:
1. De bewoners van de Onderdijkse Rijweg over de 
voorgestelde verkeersmaatregelen via inliggende 
informatiebrief te informeren.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
9 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder van Die heeft samen met Carlo van 
Oostindie de eerste “huiskamer van de wijk” aan 
het Banckertplein geopend.

2. Wethouder van Die blikt vooruit op een tweetal 
bijeenkomst met de raden uit de regio over de 
inkoop van jeugdhulp in 2022.

3. Wethouder Flach koppelt terug over de eerste 
strategische netwerkbijeenkomst Drechtsteden die 
spectaculair en succesvol verlopen is.

4. Wethouder Flach heeft een ontmoeting gehad 
met het Tweede Kamerlid Derk-Jan Eppink.

5. Wethouder Flach geeft vanavond acte de 
présence tijdens het politiek café dat door de VAO 
is georganiseerd. Ook de wethouders van Die en 
Lafleur zullen daarbij zijn.

6. Wethouder Lafleur informeert de overige 
collegeleden over de raadsinformatiebrief over de 
ontmoeting tussen de gemeenteraad en onze 
groenaannemer GKB. Hij wil deze RIB deze week 
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nog versturen richting gemeenteraad.

7. De gemeentesecretaris vraagt wie we als AB-lid 
voor de GR Sociaal kunnen afvaardigen. Er wordt 
voor gekozen om wethouder van Die hiervoor aan 
te wijzen. Dit zal nog via een collegevoorstel 
geformaliseerd worden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


