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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

5 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. 

OEKRAÏNE 

2 Mededelingen 

Het college bespreekt de actuele situatie rondom de Vluchtelingenopvang. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

3 Beeldschermbril, nieuwe regeling - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. De herziene regeling beeldschermbril vast te stellen en per direct te laten 

ingaan. 

Conform. 

Portefeuillehouder Kraijo 

4 Monitor groeiagenda 2022 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Kennisnemen van het monitoringsverslag Groeiagenda 2022 en de 

vragen uit de aanbiedingsbrief na de inwerkperiode te agenderen.  

Het college besluit om: 

• 2. Instemmen met het monitoringsverslag Groeiagenda 2022 en toezenden 

aan de gemeenteraad 

Conform. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

5 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

6 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 29 maart 2022  

Conform.  

Naar aanleiding van de rondvraag inzake dossier moskee meldt portefeuillehouder 

Jongmans dat er een raadsvoorstel in plaats van een RIB wordt opgesteld. 

Regionale ontwikkelingen 

8 Bestuurlijk overleg in Kinepolis Dordrecht van vrijdag 11 maart 2022  

Het college neemt kennis van het bestuurlijk overleg. Het college verzoekt dit op te nemen 

in het overdrachtsdossier en met voorrang onder de aandacht bij de nieuwe 

portefeuillehouder te brengen. Het college constateert dat er geen toezeggingen zijn 

gedaan. 

9 Mededelingen  

Provinciale regietafel asielzoekers/statushouders 

Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit gesprek. 

Triple Helix 

Portefeuillehouder Paans meldt dat hij op uitnodiging van de werkgroep dynamische oevers 

de leden van de stuurgroep Triple Helix heeft rondgeleid langs de oeverlocaties. 

Raadsaangelegenheden 

10 Terugblik installatie nieuwe raad d.d. 30 maart 2022  

Het college blikt terug op de installatieraad.  

11 Vooruitblik inwerksessie nieuwe raad d.d. 5 april 2022  

Het college blikt vooruit op de inwerksessie nieuwe raad. 

12 Vooruitblik Presidium d.d. 6 april 2022  

Het college blikt vooruit op het presidium. 
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13 Vooruitblik werkbijeenkomst kennismaking directeur SWEK en nieuwe vervoerder 

Waterbus d.d. 12 april 2022  

Het college neemt kennis van de werkbijeenkomst. 

Rondvraag 

14 Rondvraag openbaar 

Zwembad Blokweer 

Portefeuillehouder Kraijo meldt de actuele stand van zaken m.b.t. de onderzoeken. Er is 

een raadsmemo naar de raad gestuurd met daarin informatie over het proces.  

Kaderbrief 

Het college besluit geen kadernota, maar een beleidsarme kaderbrief op te stellen.  

Incident A15 vrachtwagen 

Burgemeester Paans reflecteert op effecten van de incidentbestrijding van gisteren. O.a. de 

verkeersdrukte / opstroping omliggende wegen. De leerpunten zijn gedeeld met het Hoofd 

Incidentbestrijding. 

UITNODIGINGEN  

16 Uitnodiging Drechtsteden in de ban d.d. 20 april 2022  

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Portefeuillehouder Kraijo is voornemens te 

gaan. 

17 Uitnodiging college plechtigheid "adopteer een monument" 

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Burgemeester is aanwezig.  

18 Uitreiking certificaat Young Leaders d.d. 21 april 2022  

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Portefeuillehouder Jongmans is aanwezig. 

INGEKOMEN STUKKEN 

19 Ingekomen stukken 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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SLUITING 

20 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

              Vastgesteld in de vergadering van 12 april 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 

 


