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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

11 JANUARI 2022 

 

Locatie: Vergaderruimte 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 Kennismaking nieuwe medewerkers  

Het college maakt kennis met een aantal nieuwe medewerkers. 

CORONA  

3 Dashboard  

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

4 Mededelingen  

Signalen ondernemers 

Burgemeester Paans meldt dat er vanuit de winkeliers Dam/Plantageweg initiatieven zijn om 

een demonstratie te organiseren om aandacht te vragen voor de positie van de winkeliers. De 

winkeliers merken een kanteling van het sentiment van de klanten wat zich uit in minder begrip 

en meer onverschilligheid.   

Priklocatie Alblasserdam 

De GGD is op zoek naar een priklocatie binnen Alblasserdam waar de GGD gedurende 5 

weken een tweetal dagen per week een vrije inloop organiseert.  
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

5 Algemene Ledenvergadering VNG januari 2022 - Voorstel 

1. Kennis te nemen van het advies op de agenda van de ledenvergadering VNG 

Kees Jongmans vertegenwoordigt het college op de ALV. 

Portefeuillehouder Kraijo 

6 Onttrekking openbare weg Wattstraat - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Het verkochte gedeelte van de openbare weg Wattstraat aan het openbaar verkeer te 

onttrekken. 

Conform. 

7 Kredietaanvraag Opgang Nedersassen - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. een krediet van 195.500 euro beschikbaar te stellen voor de opgang Nedersassen 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

8 MT Besluitenlijst d.d. 13 december 2021 

9 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

10 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 4 januari 2021  

Conform met inachtneming van wijzigingen. 

Regionale ontwikkelingen 

12 Vooruitblik  ONS-D d.d. 13 januari 2021  

Het college blikt vooruit op het ONS-D.  
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Raadsaangelegenheden 

13 Mededelingen  

Gesprek SWA 

Het college blikt terug op het gesprek tussen de raad en het bestuur van de SWA.  

Terugblik nieuwjaarsreceptie 

Het college blikt terug op de nieuwjaarsreceptie.  

Presidium 

Het college blikt vooruit op het presidium. Portefeuillehouder Kraijo en secretaris Van Heeren 

praten het presidium bij over een juridisch dossier.  

Rondvraag 

14 Rondvraag openbaar 

Rendant 

Het college neemt kennis van de recente ontwikkelingen op het bedrijventerrein.  

Portefeuillehouder Kraijo bekijkt of er vanuit de gemeente nog een bemiddeling mogelijk is in 

deze casus. 

OceAnco 

Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit gesprek met OceAnco. In de Yacht-bouw is veel 

aandacht en innovatie voor duurzaamheid. 

INGEKOMEN STUKKEN 

16 Brandbrief aan Rutte - winkels niet-essentiele sector  

Het college heeft vele begrip voor de sentimenten onder ondernemers en winkeliers. 

Tegelijkertijd ziet zij een breder scala aan sentimenten in de samenleving. Het college wil 

toegankelijk blijven voor allen. Ook de sentimenten van een uitgeputte cultuursector, 

zorgsector en horeca-sector verdienen aandacht en steun. Het college wenst aan te sluiten bij 

een krachtig signaal dat inmiddels onder leiding van de voorzitter VNG en het  

Veiligheidsberaad in voorbereiding is. Het college meent dat het krachtiger is via dit gremium 

een signaal te geven dan via aparte brieven. Het college betreurt de vroegtijdige communicatie 

in de media waarin de brief reeds een feit is. Overigens staat het de raad vrij om vanuit het 

politieke primaat de brief te versturen. 

17 Begrotingswijziging SOJ 2021 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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SLUITING 

18 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

 

         Vastgesteld in de vergadering van 18 januari 2021  

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


