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OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 14 DECEMBER 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 Anne de Baat, secretaris

Afwezig:
de heer Steven van Die, wethouder

NR. Onderwerp Opmerkingen/besluit

VASTE AGENDAPUNTEN
1 Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 

december 2021 
Secretariaat

Conform vastgesteld.

2 Commissievergaderingen 
(voor)bespreken 
Secretariaat

De commissievergaderingen zijn besproken.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Burgemeester Heijkoop
3 Benoeming Hoofdstembureau/Centraal 

Stembureau (corr) – (2021-0172030)
Bestuurszaken

1. Het besluit van de benoeming van de leden 
Hoofdstembureau/Centraalstembureau - 
zaaknummer 2021-0162809 behandeld 30 
november jl. - in te trekken.
2. Te benoemen buiten de voorzitter, voor de 
periode van 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2025 ten behoeve van het 
hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad:
De heer G.H. Logt, griffier - lid;
Mevrouw P.T. Koenen, 1e coördinator verkiezingen 
- lid;
Mevrouw P. Knopper, schakelfunctionaris 
dienstverlening - lid;
Mevrouw O. Baya, juridisch controller - lid;
Mevrouw M.P. de Boer-Schaap, 2e coördinator 
verkiezingen - plaatsvervangend lid;
Mevrouw P.A.M. Langendam- van Eck, medewerker 
DD - plaatsvervangend lid;
De heer E.F.M.M. Bressers, MT secretaris/adviseur 
bedrijfsvoering- plaatsvervangend lid. 
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Portefeuille Wethouder Flach
4 Overeenkomsten transities GRD – (2021-

0167260)
Bestuurszaken

Het college besluit om:
1. gelet op artikel 3 van de Regeling onderlinge 
samenwerking Drechtstedengemeenten, de 
samenwerkingsovereenkomst bedrijfsvoering 
tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en 
Dordrecht vast te stellen; 

2. gelet op de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens en de Uitvoeringswet AVG, de 
verwerkersovereenkomst tussen gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht vast te stellen;

3. gelet op de Gemeentewet, de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet 
bestuursrecht en op artikel 4 van de Regeling 
onderlinge samenwerking 
Drechtstedengemeenten, het mandaatbesluit 
servicegemeente Dordrecht vast te stellen; 

4. vast te stellen dat de taken aangaande 
schoonmaak, inclusief het daarbij behorende 
budget, ongewijzigd overgaan naar Dordrecht als 
servicegemeente en dat deze garantiebanen vallen 
onder de Quotumwet en het Ambachtse aandeel 
hierin meetelt bij het quotum van Ambacht 

5. de Afrondingsovereenkomst GR Drechtsteden na 
de transitie naar GR Sociaal vast te stellen; 

6. De overeenkomsten als bedoeld onder de 
punten 1 tot en met 5 aan te gaan;

7. de heffings- en invorderingsambtenaar van 
Dordrecht als heffings- en invorderingsambtenaar 
van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aan te wijzen;

8. kennis te nemen van de Archiefverordening 
2022; 

9. de Beheerregeling Informatiebeheer 2022 vast 
te stellen;

10. de burgemeester het volgende te verzoeken:
Vast te stellen, gelet op artikel 171 lid 2 
Gemeentewet, de ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst bedrijfsvoering, de 
Afrondingsovereenkomst GR
Drechtsteden na de transitie naar GR Sociaal, de 
Verwerkersovereenkomst, de Overeenkomst inzake 
de coördinatie en begeleiding van werkbegeleiding 
ten
behoeve van schoonmaaktaken en de 
Overeenkomst met de samenwerkingspartners 
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Drechtwerk en Baanbrekend Detacheren voor 
inhuur va SW-medewerkers,
beschutwerkers en participanten die vallen onder 
de Quotumwet, op te dragen aan wethouder S. van 
Die.

11. de raad te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief

Portefeuille Wethouder van Die
5 Scan voorzieningen – (2021-0162679)

Bestuurszaken
Het voorstel wordt aangehouden.

6 Lokale uitvoering participatieplekken 
2022 – (2021-0161365)
Beleid & Ontwikkeling

1. Het leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven 
(Werkvisie De Hoop) in 2022 een incidentele 
subsidie te verlenen van € 30.000,- voor het 
uitvoeren van participatieplekken in Hendrik-Ido-
Ambacht.
2. Ambachtse Bedrijven in hun rol als 
matchingsunit voor de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht in 2022 een incidentele subsidie van € 
6.500,- te verlenen.
3. Het leerwerkbedrijf 'Kringloopwinkel Hebbes' in 
2022 een incidentele subsidie te verlenen van € 
5.000,- voor het uitvoeren van participatieplekken 
in Hendrik-Ido-Ambacht.

Portefeuille Wethouder Lafleur
7 Vaststelling bestemmingsplan 

Vrouwgelenweg 58 – (2021-0168351)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 58', 
bestaande uit de toelichting, de planregels en de 
verbeelding in elektronische en papieren vorm vast 
te stellen onder plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.bp50Vrouwgwe
g58-3001.
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. De gemeenteraad voor te stellen het 
bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 58', met plan-
identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp50Vrouwgweg58-3001 vast te 
stellen.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
8 Informatie-uitwisseling en rondvraag 

Secretariaat
1. Wethouder Flach meldt dat hij bij de laatste 
bijeenkomst van de Drechtraad is geweest en ook 
bij de laatste bijeenkomst van het Drechtsteden 
Bestuur.
2. Wethouder Flach heeft namens de Drechtsteden 
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ingesproken bij Provinciale Staten Zuid-Holland 
m.b.t. het domein woningbouw. 
3. Wethouder Flach heeft een ontmoeting gehad 
met Mustafa Amaouch (Tweede Kamerlid) waarbij 
gesproken is over de Groeiagenda.
 4. Wethouder Lafleur heeft een bijeenkomst van 
de bestuurlijke tafel Beschermd Wonen en Opvang 
bijgewoond. Hierbij is de problematiek van 
spoedzoekers en de stapeling van doelgroepen 
besproken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris, burgemeester,


