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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

18 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. 

CORONA 

2 Dashboard  

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

3 VRZHZ Omgevingsanalyse 337 COVID-19 

Het college neemt kennis van de omgevingsanalyse COVID-19. 

4 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele COVID-19 situatie. Onder andere terugblik op demonstratie 

en persconferentie. Het kernteam gaat de cruciale functies in de samenleving inzichtelijk 

maken en actief uitvragen op continuïteit. (o.a. huisartsen, politie, zorg etc.) 

BESPREEKSTUKKEN  

5 Managementletter interimcontrole 2021 - Voorstel 

1. Kennis te nemen van de managementletter van de accountant Het college 

besluit om: 

2. Instemmen met ambtelijke reactie op de managementletter 

Het college neemt kennis van de managementletter en de aanbevelingen. Voor de 

auditcommissie wordt een boardletter opgesteld door de accountant. 
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuilehouder Kraijo 

6 Vaststellen Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Alblasserdam - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. de Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Alblasserdam vast te stellen; 

2. het benoemingsbesluit gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Alblasserdam 

vast te stellen; 

3. de Verordening op de erfgoedcommissie 2015 Alblasserdam in te trekken op het moment 

dat de Omgevingswet in werking treedt; 

4. de huidige commissie ruimtelijke kwaliteit per 1-3-2022 te laten vervallen; 

5. de gemeentelijke legesverordening 2022 aan te passen met ingang van 1 maart 2022        

Het college besluit om: 

6. de huidige gemeentelijke Erfgoedcommissie per 1-3-2022 te laten vervallen. 

Conform.  

Portefeuillehouder Jongmans 

7 Intrekken nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam -  

Voorstel 

1. De nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam 2017 per 1 februari 

2022 in te trekken. 

Conform. 

8 Huurkorting YV-dance - Voorstel 

1. Conform de criteria  zoals besloten in de collegevergadering van 13 april 2021 een 

huurkorting van € 4.300,-- toe te kennen ten laste van de van het rijk ontvangen 

coronagelden. 

2. De verdere afwikkeling van dit besluit te mandateren aan het hoofd van de afdeling RMO. 

  

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

9 MT Besluitenlijst d.d. 10 januari 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst van 10 januari. 

10 Vooruitblik collegeontmoeting gemeente Alblasserdam - gemeente Molenlanden d.d. 25 

januari 2022 

Het college blikt vooruit op de ontmoeting met het college van Molenlanden. Er zijn op dit 

moment geen urgente punten om te bespreken. Met betrekking tot coalitiebesprekingen is het 

aan te bevelen om met Molenlanden zeker een aantal zaken door te praten rondom sportpark, 

wonen en bereikbaarheid. De afspraak wordt verzet. 
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11 Voorraadagenda januari 2022 

Het college neemt kennis van de voorraadagenda. RIB Kinderboerderij over situatie en 

financiële positie in feb.  

12 Evaluatie Nieuwjaarsreceptie d.d. 5 januari 2022  

Het college blikt terug op de nieuwsjaarsreceptie. Met 600 unieke bezoekers is het bereik van 

deze bijeenkomst indrukwekkend. De samenwerking met Alblasserdamsnieuws heeft hier 

zeker aan bijgedragen. 

13 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Het college pleit voor het agenderen 

van long COVID problematiek op de werkvloer in de regio en in de lobby naar Den Haag. Het college 

wil graag meer zicht op de omvang en wil graag goede regelingen waarbij medewerkers op basis 

van wat mogelijk is terug kunnen keren naar hun werk.  

Vaststellen besluitenlijst 

14 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 11 januari 2022 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

16 Terugblik ONS-D d.d. 13 januari 2022 

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit he ONS-D. Onder andere ICT Operatie Trimaran. 

Raadsaangelegenheden 

17 Vooruitblik Presidium d.d. 18 januari 2022 

Het college blikt vooruit op het presidium van 18 januari. Wethouder Kraijo meldt dat er per 

abuis een zienswijze niet was meegenomen. Deze is alsnog toegevoegd aan de 

presidiumstukken. Burgemeester geeft aan dat er veel stukken in de raad van januari staan 

geagendeerd. Voorstel aan presidium is om op te splitsen in 3 commissies. Het college vraagt 

de burgemeester om bij het presidium aan te geven niet twee vergaderingen te laten vervallen, 

maar de raad van april voor noodzakelijke niet politieke onderwerpen door te laten gaan. 

18 Vooruitblik Technische beraadslaging Dijklint d.d. 20 januari 2022  

Het college blikt vooruit op de technische bijeenkomst Dijklint. 
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Rondvraag 

19 Rondvraag openbaar 

Voedselbank 

Wethouder Kraijo geeft aan dat de penningmeester van de voedselbank contact heeft  

opgenomen over de subsidieverstrekking en de onduidelijkheden daarin. Portefeuillehouder 

Kees Jongmans neemt contact met hem op. 

VNG ledenvergadering 

Wethouder Jongmans koppelt terug uit ledenvergadering. Speciale aandacht voor de 

contractvorming sociaal domein. Slechts 3 verschillende vormen toegestaan. Uitgezocht wordt 

welke consequenties dit heeft.  

Goodman 

Portefeuillehouder Paans meldt dat de laatste vierkante meters van Goodmanterrein nu ook 

uitgegeven zijn. 

INGEKOMEN STUKKEN 

21 Beantwoording van de vragen van de CDA-fractie (aanvulling Nota van Zienswijzen OK  

187a) 

Het college neemt kennis van de beantwoording. 

22 Voortgangsrapportage programma Beter Bestuur 2021 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

SLUITING 

23 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

  

          Vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2021  

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


