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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

1 FEBRUARI 2022 

 

Locatie: De Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:  

Dhr. Jaap Paans, Burgemeester                               

Dhr. Arjan Kraijo, Wethouder                                     

Dhr. Kees Jongmans, Wethouder                          

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

2 10.00 - 10.15 uur - Kennismaking nieuwe medewerker 

Het college maakt kennis met een tijdelijke nieuwe medewerker. 

CORONA  

3 Dashboard  

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

4 Omgevingsanalyse nr. 339  

Het college neemt kennis van de omgevingsanalyse. 

5 Mededelingen  

Het college neemt kennis van de actuele situatie COVID-19. 
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

6 Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsrisico's - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen oprichten stichting Risicobeheer 

Veiligheidsregio en de voorzitter van de VRZHZ dit per brief mee te delen. 

Conform met inachtneming van wijzigingen. 

7 Beleid gezond en veilig werken - Voorstel 

1. Het college wordt gevraagd om een akkoord te geven op het Beleid gezond en veilig werken 

inclusief de bijlagen/handreikingen. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

8 Verdeling compensatiegelden CTB - Voorstel 

1. Instemmen met de verdeling van de CTB-compensatiegelden voor de periode sep                 

2021-dec 2021: 

- Landvast: EUR 4500 

- BSSA: EUR 20.364 

- Ondernemers en verenigingen uit de lijst EUR 750 

Conform. 

Portefeuillehouder Kraijo 

10 Verordening tot de 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van 

leges 2022 - Voorstel 

1. Het college besluit vast te stellen: De Verordening tot de eerste wijziging van de Verordening 

op de heffing en invordering van leges 2022 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

11 MT Besluitenlijst d.d. 24 januari 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

12 Mededelingen 

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.  

O.a. ziekteverzuim, voorbereidingen nieuwe college-periode, aanpassing aanwezigheidsbeleid.  
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Vaststellen besluitenlijst 

13 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 25 januari 2022 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

15 Presentatie SDD/Drechtwerk d.d. 26 januari 2022  

Het college neemt kennis van de presentatie. Zij staat wat langer stil bij het te doorlopen 

proces. Zij adviseert de portefeuillehouder de raden zorgvuldig te betrekken bij dit proces en 

niet te focussen op besluitvorming 8 maart in college. 

16 Terugblik Kim Putterslezing d.d.  25 januari 2022 

Het college blikt terug op de Kim Putterslezing.  

17 Vooruitblik Vervolgbijeenkomst  “naar een volgende fase van de samenwerking in de 

Drechtsteden” d.d. 10 februari 2022  

Het college blikt vooruit op de ambtelijke bijeenkomst van 10 februari. 

Raadsaangelegenheden 

18 Beantwoording schriftelijke vragen SGP - Memo 

1. in te stemmen met de beantwoording van de door de SGP fractie gestelde vragen volgens 

bijgevoegde concept memo 

Het college neemt kennis van de memo. 

19 Raadsinformatiebrief TGO Boezem - Raadsinformatiebrief 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. in te stemmen met de inhoud van de Raadsinformatiebrief TGO Boezem. 

Het college neemt kennis van de Burgemeester-RIB. 

20 Terugblik Commissie Grondgebied d.d. 25 en 27 januari 2022 

Het college blikt terug op de commissie Grondgebied. 

21 Terugblik auditcommissie 25 januari 2022 

Het college blikt terug op de auditcommissie. 

 

 



4/5 

 

 

22 Terugblik Commissie Bestuur en Samenleving d.d. 25 en 27 januari 2022  

Het college blikt terug op de Commissie Bestuur en Samenleving. 

23 Vooruitblik Raadsvergadering d.d. 1 februari 2022  

Het college blik vooruit op de raadsvergadering van vanavond. We starten met het 

ambtsgebed. Daarnaast twee hoofdelijke stemmingen gepland. 

25 Lijst Ingekomen Stukken griffie  

Het college neemt kennis van de LIS. 

Rondvraag 

26 Rondvraag openbaar 

Phishing mails 

Burgemeester meldt dat de gemeente Dordrecht en Zwijndrecht afgelopen week te kampen 

hebben gehad met phishingmails namens bestuurders / gemeente richting inwoners. 

Landvast 

Burgemeester meldt dat er dit weekend interne lekkage is geweest waardoor activiteiten 

afgezegd moesten worden. Het college betuigt haar medeleven. 

Buurtaanpak 

Kees Jongmans meldt dat hij in contact treedt met  Erwin Zwijnenburg over buurtaanpak. 

Odensenhuis 

Portefeuillehouder Jongmans meldt dat Dirk Louter deze week naar de notaris gaat voor 

oprichting Stichting Odensenhuis Alblasserdam. 

Woonkracht10 

Portefeuillehouder Kraijo deelt het document "Strategie voor de toekomst Samen..radicaal 

doen wat nodig is. Ondernemingsplan 2022-2026" uit. Hij brengt daarnaast de wens van 

Woonkracht10 over om na de verkiezingen een raadsbijeenkomst te organiseren over de 

ontwikkelingen op domein wonen. 

INGEKOMEN STUKKEN 

28 BRE onderzoek / enquete raadsleden 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

29 Ingekomen mail bewoner  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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SLUITING 

30 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

         Vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2021  

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


