
  

 

 

  

Nr.: 4 

Besluitenlijst van de openbare B&W vergadering 

van het college van burgemeester en wethouders 

van gemeente Voorne aan Zee van 24 januari 

2023. 

 

 

 

Burgemeester  J.P. Rehwinkel   : afwezig 

Loco-burgemeester P. Schop  : aanwezig 

Wethouder  R.M. van der Kooi : aanwezig 

Wethouder   I. Bal   : aanwezig 

Wethouder  A.J. Spoon  : aanwezig 

Wethouder  D. van Orselen  : aanwezig 

Wethouder  T. Sormaz  : aanwezig 

Wethouder  J.J. Postma  :  aanwezig 

Secretaris  R. Heintjes  : aanwezig 

Directiesecretaris N. Pannebakker : aanwezig 

 

Nr. Onderwerp Gevraagde beslissing Besluit 

1 Openbare agenda vaststellen. 
  

2. Besluitenlijst vorige 

vergadering. 

Bespreken. Vastgesteld. 

3 Representatielijst.  
 

4 Ingekomen stukken.   

5.  Actualiteiten en 

mededelingen. 

  

6. Conformstukken.   

7. Bespreekstukken.   

7.1 Krediet starterslening 

Hellevoetsluis. 

1. In te stemmen met het voorstel 

en dientengevolge de raad voor 

te stellen: 

a) Een besluit te nemen over 

het beschikbaar stellen van 

€ 1.250.000,- ten behoeve 

van het krediet voor de 

starterslening voor het 

gebied van de voormalige 

gemeente Hellevoetsluis; 

b) De jaarlijkse rentekosten 

van € 9.000,- structureel te 

verwerken in de begroting 

2023. 

 

 

Akkoord. 



nr. onderwerp gevraagde beslissing besluit  

7.2 Kennismaking College met 

medewerkers, nieuw 

voorstel. 

Memo ter bespreking. Akkoord. 

7.3 Inrichting College Tour. Memo ter bespreking. Akkoord. 

7.4 Motie Vreemd FvD. Ter bespreking. Het college vraagt om meer 

informatie, donderdag 26 januari 

wordt er een extra college 

vergadering gepland om een 

besluit te nemen over de reactie 

van het college op de motie 

Vreemd. 

7.5 Procesbesluit en volmacht. 1. Tot het aanhangig maken van 

een kort geding tegen 

Huisvesting Arbeidsmigranten 

Group B.V. en Huisvesting 

Arbeidsmigranten Hellevoetsluis 

B.V., beiden gevestigd te 

Oudewater, ter opheffing van de 

door deze partijen gelegde 

conservatoire beslagen tot 

levering op een aantal percelen 

grond van de Gemeente op 

bedrijventerrein Kickersbloem 3, 

kadastraal bekend Gemeente 

Hellevoetsluis, Sectie H, 

nummers 368, 2098 en 2188; 

2. En dientengevolge: 

a) In te stemmen met het 

daartoe bijgevoegde 

procesbesluit; 

b) In te stemmen met de 

daartoe bijgevoegde 

volmacht. 

Akkoord. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee op 

31  januari 2023. 

 

De loco-burgemeester,    De loco-secretaris,  

 

 

       

 

 

P. (Peter) Schop    R. (Rudie) Heintjes 

 

 

 

 


