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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

19 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 Afscheid vertrekkende medewerker  

Het college neemt afscheid van een vertrekkende medewerker. 

OEKRAÏNE 

3 Mededelingen  

Het college bespreekt de laatste stand van zaken ontwikkelingen Oekraïne opvang. 

4 Persbericht: Opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Alblasserdam 

Het college neemt kennis van het persbericht dat afgelopen week is verstuurd. 

BESPREEKSTUKKEN  

Portefeuillehouder Paans 

5 Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon - 

Voorstel De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De Juridisch Controller aanwijzen als Woo-contactpersoon, conform                                    

het bijgevoegde aanwijzingsbesluit. 

Conform. 

6 Cameratoezicht 'De Rederij' - Voorstel Het 

college besluit om: 

             1. In te stemmen met de in kaart gebrachte rest risico's 

             2. Kennis te nemen van de Data Privacy Impact Analyse 
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             3. Kennis te nemen van het advies van de Functionaris Gegevensbescherming 
             4. Kennis te nemen van de instemmingsbrief  van september 2021 en  

                 het informele standpunt van april 2022 van de Ondernemings Raad 

             5. In te stemmen met een review van de huidige Data privacy Impact Analyse  

                 door een Externe Partij 

             6. Met inachtneming van de restrisico's over te gaan tot het in gebruik         

nemen van de camera's 

Conform. Het college heeft de voor en nadelen gewogen en is van mening dat de veiligheid 

van personeel zwaarder weegt dan administratieve afhandeling. Het college hecht er wel 

aan dat de administratieve afhandeling op korte termijn afgerond wordt. 

Portefeuillehouder Kraijo 

7 Tijdelijke wijziging Ampèrestraat 6 opvang vluchtelingen - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan 'maatschappelijke functie' van de 

Ampèrestraat 6 (kadastraal adres: perceelnr. 4397 sectie B) door middel van een 

omgevingsvergunning "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening". 

• 2. Positief te oordelen op de omgevingsvergunningaanvraag 'brandveilig gebruik' 

Ampèrestraat 6 (kadastraal adres: perceelnr. 4397 sectie B). 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

8 Aanvraag omgevingsvergunning zaaknummer Z-22-403841/Z-22-

403909/Z-22403976/Z-22-403886 - Voorstel Het college besluit om: 

• 1. Het negatieve advies van de adviescommissie omgevingskwaliteit te passeren 

omdat er niet tegemoet kan worden gekomen aan de voorgestelde 

oplossingsrichtingen en de aanvragen te vergunnen 

Conform. 

9 Raadsinformatiebrief Vinkenwaard Zuid - Raadsinformatiebrief Het 

college besluit om: 

• 1. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de 

stand van zaken van de revitalisering van industriegebied Vinkenwaard Zuid. 

Conform. 

Portefeuillehouder Jongmans 

10 Jaarverantwoording kinderopvang 2021 - Voorstel Het 

college besluit om: 

• 1. Bijgaande toezichtinformatie kinderopvang 2021 vast te stellen 

• 2. Het verslag ter informatie via bijgevoegde raadsinformatiebrief toe te sturen aan 

de gemeenteraad 

Conform. 

 

 

 

11 Verkopen stroken grond tussen Vijverhof en Ieplaan  
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• 1. Stroken grond tussen de achterzijde van Vijverhof 2 tot en met 6 (even  

nummers) en het gebouw aan de Ieplaan 2 (Het Brughuis) te verkopen. 

• 2. De voorgenomen verkoop kenbaar maken in De Klaroen. 

• 3. De netto-opbrengst van de verkoop te verwerken in de 1e burap 2022 ten gunste 

van Oude Bibliotheek Verbouwing. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

12 Vooruitblik Lintjesregen d.d. 26 april 2022 en Koningsdag 27 april 2022 

Het college blikt vooruit op de lintjesregen van 26 april en Koningsdag 27 april 2022. 

13 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

14 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 12 april 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

16 Terugblik ONS-D d.d. 14 april 2022  

Geen terugkoppeling in verband met afwezigheid bij ONS-D. 

17 Vooruitblik Drechtsteden in de ban van Editie 2022 d.d. 20 april 2022  

Het college blikt vooruit op de bijeenkomst Drechtsteden in de ban van. Portefeuillehouder 

Kraijo is aanwezig vanuit portefeuille Economie.  

Raadsaangelegenheden 

18 Stand van zaken coalitievorming 

Het college staat stil bij de stand van zaken met betrekking tot de coalitievorming. 

19 Vooruitblik Raad d.d. 19 april 2022  

Het college blikt vooruit op de raad van vanavond. 
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Rondvraag 

20 Rondvraag openbaar 

Anterieure overeenkomsten Polderstraat en Wipmolenterrein 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er twee overeenkomsten in de maak zijn. Volgende BW 

vergadering staat de overeenkomst van Polderstraat geagendeerd. Voor Wipmolenterrein 

staat de ondertekening geagendeerd op donderdag. Het college heeft nog een aantal 

uitzoekvragen alvorens het advies besluitrijp is en kijken of het lukt hier nog deze week over 

te besluiten.  

Odensehuis 

Portefeuillehouder Jongmans koppelt terug uit gesprek met initiatiefnemers Odensehuis. De 

stichting gaat op basis van dit gesprek opnieuw naar de plannen kijken om dit binnen de 

randvoorwaarden te laten passen. 

AB Veiligheidsregio 

Burgemeester Paans meldt dat er in 2021 een extra tegenvaller is geconstateerd. Hiervoor 

is dekking gezocht door middel van een extra onttrekking uit reserve Vijfheerenlanden. Dit 

heeft tevens een nadelig effect op de exploitatie 2022. Er volgt een zienswijzeprocedure 

welke op 31 mei in de raad besproken dient te worden. Daarnaast meldt hij dat er 

gesproken is over de COA-opgave. De regio ZHZ loopt goed in de pas met de taakstelling 

huisvesting asielzoekers. Desalniettemin zal ook de regio ZHZ een extra taakstelling 

tegemoet kunnen zien.  De gemeenten willen een langetermijn-aanbod doen. Dit wordt 

verder uitgewerkt onder regie van de vier voorzitters Veiligheidsregio's en de Provincie 

ZHZ. 

UITNODIGINGEN  

22 Uitnodiging Smart Delta Drechtlab d.d. 12 mei 2022  

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Burgemeester en portefeuillehouder Kraijo 

zijn aangemeld. 

INGEKOMEN STUKKEN 

23 Brief Rookmelderplicht gemeenten  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

SLUITING 

24 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

                Vastgesteld in de vergadering van 26 april 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                                   de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                                      de secretaris, 
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