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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

22 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. 

2 Kennismaking nieuwe medewerker  

Het college maakt kennis met een nieuwe collega.  

CORONA  

3 Dashboard  

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

4 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele COVID-19 situatie. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Kraijo 

5 Perceel 3212 - verjaring  

 

1. Inzake perceel kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B, nummer 3212 

grenzend aan de voorzijde van Dam 19 en 21 te Alblasserdam: 

-te verklaren dat de gemeente geen rechtsvordering tot beëindiging van bezit heeft ingesteld; 

-mee te werken aan het notarieel vast laten leggen van een verklaring van verjaring; -de 

notariële verklaring in te laten schrijven in het kadaster. 

Conform. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

6 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. vacatures, ziekteverzuim, 

vertrekkende medewerkers en portefeuilleverdeling. 

Naar aanleiding van een persoonlijk feit van de burgemeester heeft het college besloten om 

voor de resterende tijd in deze collegeperiode de portefeuille Economie over te dragen aan 

wethouder Kraijo. Wethouder Jongmans zal de portefeuille Personeelszaken op zich nemen.  

7 Voorraadagenda 

Het college bespreekt de voorliggende voorraadagenda. 

8 MT Besluitenlijst d.d. 14 februari 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst van 14 februari 2022. 

Vaststellen besluitenlijst 

9 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 15 februari 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

11 Terugblik ONS-D d.d. 17 februari 2022  

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. Onder andere arbeidsmarkt en Regionaal 

Portfolio Projecten. 

Raadsaangelegenheden 

12 Terugblik BIO Omgevingswet d.d. 17 februari 2022  

Het college bikt terug op de BIO Omgevingswet. 

13 Vooruitblik Raadsvergadering d.d. 22 februari 2022  

Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van vanavond. 

14 Vooruitblik Verkiezingsavond RTV Rijnmond d.d. 22 februari 2022  

Het college blikt vooruit op het verkiezingsdebat. 

15 Vooruitblik Presidium d.d. 23 februari 2022  

Het college blikt vooruit op het presidium van 23 februari 2022. 

Rondvraag 

16 Rondvraag openbaar 

Stormschade 

Het college blikt terug op de storm en de inzet van hulpdiensten en eigen mensen.  
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Burgemeester vraagt aandacht voor de conifeer die half op de rijbaan van de Plantageweg ligt. 

De GGD vaccinatielocatie Dordrecht is door schade tijdelijk gesloten. Deze gaat morgen weer 

open. De locatie  Gorinchem is verloren gegaan.  

 

         SIMAV bestuursvergadering 

Portefeuillehouder Jongmans koppelt terug uit de bestuursvergadering. O.a. de bekendmaking 

van de nieuwe voorzitter SIMAV. 

  

INGEKOMEN STUKKEN 

18 Concept RIB Drechtwerk SDD 

Het college stemt in met de RIB. 

19 AB GR Sociaal inzake zienswijzen financiële verordeningen  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

20 Capaciteit P-Claim  

Het college bespreekt samen met het MT en de adviseurs de personele knelpunten in de 

organisatie. 

SLUITING 

21 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

          Vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


