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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

15 FEBRUARI 2022 

 

Locatie: Vergaderruimte 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. 

CORONA  

2 Dashboard  

Het college neemt kennis van de actuele COVID-19 cijfers. 

3 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele COVID-19 situatie. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Kraijo 

7 Zwembad Blokweer 

Het college constateert dat de opdracht van 1 februari aan de gemeentesecretaris om binnen 

twee weken een plan van aanpak op te laten stellen is afgerond. Het college neemt kennis van 

het Plan van Aanpak en constateert dat het traject zorgvuldig wordt uitgevoerd in 

samenwerking tussen verschillende partijen met ieder eigen verantwoordelijkheden en 

deskundigheid. Het plan van aanpak richt zich op de feiten en de aanpak van het probleem. Op 

een ander moment wil het college stilstaan bij de evaluatie en de leerpunten.  
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Besluit 

Het college besluit na consultatie van het bestuur van de BSSA de sluiting van het bad voort te 

zetten tot ten minste 15 mei 2022 en verzoekt de gemeentesecretaris de regie op en 

coördinatie van een tijdige uitvoering van het plan van aanpak resulterend in een conclusie 

over de te nemen maatregelen en een voorstel voor vervolgaanpak op te pakken.  

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

8 MT-besluitenlijst d.d. 7 februari 2022 

Het college neemt kennis van de besluitenlijst MT van 7 februari 2022. 

9 B&W vergadering d.d. 1 maart - ter kennisname  

BW vergadering tijdens voorjaarsvakantie gaat door. 

10 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

12 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 8 februari 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

15 Vooruitblik ONS-D d.d. 17 februari 2022  

Het college blikt vooruit op het ONS-D. 

Raadsaangelegenheden 

16 Vooruitblik Commissieavond d.d 15 februari 2022 

Het college blikt vooruit op de commissies. 

17 Vooruitblik BIO Omgevingswet  d.d. 17 februari 2022 

Het college blikt vooruit op de BIO Omgevingswet. 

18 Raadsmemo t.a.v. BOGOR-locatie  

Het college neemt kennis van het nagezonden raadsmemo BOGOR-locatie. 
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19 Raadsmemo t.a.v. Hardam-locatie 

Het college neemt kennis van de nagezonden raadsmemo Hardam locatie. 

Rondvraag 

20 Rondvraag openbaar 

Bestuurlijk overleg inrichting Veiligheidshuis op Zorg en Veiligheid 

Binnenkort staat een BO gepland. Kees Jongmans neemt deel aan het BO. 

 

DG&J 

Portefeuillehouder Jongmans meldt dat twee organisaties in de jeugdzorg plus (gesloten 

jeugdzorg) op rand van faillissement staan. Rijk en gemeenten dienen hiervoor garant te staan. 

Een claim van € 300.000 voor de gemeenten in ZHZ komt er aan. 

 

Stichting Het Wiegje 

Burgemeester koppelt terug uit gesprek stichtingsbestuur en meldt een geschenk.  

 

Bouw kerk Zijderveld 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de  ontwerpfase gestart is.  

 

UITNODIGINGEN  

22 Uitnodiging NL-Doet Stichting Kinderboerderij Alblasserdam 

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Arjan Kraijo is aanwezig.  

 

INGEKOMEN STUKKEN 

23 Mail Woonkracht10  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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SLUITING 

24 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering.  

         Vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022  

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


