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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

12 APRIL 2022 

 

Locatie: Vergaderkamer Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                      

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                 

de heer Arjan Kraijo, Wethouder;                                        

de heer Kees Jongmans, Wethouder;                          

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

2 Kennismaking nieuwe medewerker  

Het college maakt kennis met een nieuwe medewerker. 

CORONA  

3 Nieuwsbrief Covid-19  

Het college neemt kennis van de nieuwsbrief. 

OEKRAÏNE 

4 Mededelingen  

Het college bespreekt de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvang Oekraïners. 

Gebouw Jozuakerk is bijna klaar. Er zijn een aantal aanvullende voorwaarden aan het 

gebruik gesteld vooruitlopend op de vergunningverlening. Locatiemanagement is 

uitgevraagd op de markt. Zodra de opvang geopend wordt zal de Oekraïnese vlag 

permanent gehesen worden op het plein.   

BESPREEKSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

6 Organisatiebesluit - Voorstel 

• 1. In te stemmen met het organisatiebesluit conform het advies van de OR. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 
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Portefeuillehouder Kraijo 

7 Aangepast Convenant Ondernemersfonds Alblasserdam - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. In te stemmen met het aangepaste convenant voor het ondernemersfonds. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

8 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

9 MT besluitenlijst d.d. 4 april 2022  

Het college neemt kennis van de MT Besluitenlijst van 4 april 2022. 

10 Terugblik Aankondiging vertrek burgemeester  

Het college blikt terug op afgelopen donderdag. 

Vaststellen besluitenlijst 

11 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 5 april 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

13 Vooruitblik ONS-D d.d. 14 april 2022  

Het college blikt vooruit op de ONS-D vergadering. 

Raadsaangelegenheden 

14 Terugblik Presidium d.d. 6 april 2022  

Het college blikt terug op het presidium. 

15 Vooruitblik Werkbijeenkomst kennismaking directeur SWEK en nieuwe vervoerder 

Waterbus d.d. 12 april 2022  

Het college blikt vooruit op de werkbijeenkomst. 
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Rondvraag 

16 Rondvraag openbaar 

Waterstofontwikkeling 

Portefeuillehouder Kraijo deelt de laatste ontwikkelingen met betrekking tot 

waterstofinitiatieven rondom Coatinc, FN Steel en vulpunt waterstof. 

Bezoek Valk Welding 

Portefeuillehouder Kraijo is op bezoek geweest bij Valk Welding in het kader van hun 

nominatie voor meest inspirerend bedrijf. 

Kredietvoorstel moskee 

Portefeuillehouder Jongmans meldt dat het kredietvoorstel in concept gereed is. Voordat 

het voorstel ingediend wordt spreekt de portefeuillehouder nog met een aantal mensen. 

AB DG&J 

Portefeuillehouder Jongmans koppelt terug uit AB DG&J. Er komt een ontwerpbegroting 

naar gemeenten toe met daarin een aankondiging van een stijging van de autonome kosten 

en een opname van de kosten per gemeenten (rekening houdend met lokale 

ontwikkelingen). 

Peute eerste paal 

Burgemeester Paans meldt dat op 18 mei van dit jaar de eerste paal van Peute de grond in 

gaat. 

UITNODIGINGEN  

18 Uitnodiging/Verzoek - Persoonlijk overhandigen stemmen Jeugdstembureau aan  

College - Bibliotheek Aanzet 

Het college maakt graag tijd voor een delegatie van de bibliotheek om de stemmen in 

ontvangst te nemen. 

19 Uitnodiging De Pion d.d. 22 april 2022 

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Burgemeester Paans is voornemens te gaan. 

INGEKOMEN STUKKEN 

20 VNG - koers richting kabinet  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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SLUITING 

21 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

              Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 

 


