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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

25 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 10.00 - 10.15  uur - Kennismaking nieuwe medewerkers 

Het college maakt kennis met twee nieuwe medewerkers. 

3 10.15 - 10.45 uur - Afscheid medewerker gemeente Alblasserdam  

Het college neemt afscheid van een medewerker van Team Buitenruimte die eind januari met 

pensioen gaat.  

CORONA  

4 Dashboard 

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

in de pas met regionale en landelijke ontwikkelingen. 

5 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele COVID-19 situatie. Het college besluit de resterende CTB 

gelden van 2021 te verdelen onder de verenigingen / maatschappelijke instellingen zoals 

beschreven in de bijlage. 

 

 

 



2/6 

 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

6 RIB Stand van zaken Informatieveiligheid (Privacy & Security) - Raadsinformatiebrief 

Het college besluit om: 

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde Raadsinformatie Brief 'Stand van zaken  

Informatieveiligheid (Privacy & Security) 

De Raadsinformatiebrief aan te bieden ter informatie aan de commissie 

Conform met inachtneming van een wijziging.  

9 Vragen PvdA financiële tegemoetkoming kleine zelfstandige in lockdown - 

Raadsinformatiebrief 

Het college besluit om: 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief ter beantwoording van schriftelijk 

raadsvragen van de PvdA inzake financiële tegemoetkoming kleine zelfstandige in lockdown 

Conform. 

Portefeuillehouder Kraijo 

10 RIB Motie Zelfbewoningsplicht - Raadsinformatiebrief 

Het college besluit om: 

1. De raadsinformatiebrief 'Motie Zelfbewoningsplicht' vast te stellen en door te geleiden naar 

de gemeenteraad. 

Conform met inachtneming van een aantal wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat 

de wijzigingen door te voeren. 

11 Gezamenlijk Aanwijzingsbesluit overige heffingen Regeling onderlinge samenwerking  

Drechtstedengemeenten - Voorstel 

1. Vast te stellen 'Gezamenlijk Aanwijzingsbesluit overige heffingen Regeling onderlinge 

samenwerking Drechtstedengemeenten'. 

Conform. 

12 Beheerplan Verhardingen 2022-2024 - Voorstel 

1. het 'Beheerplan verhardingen 2022-2024' vast te stellen 

Conform. 

13 Nota kostenverhaal - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De "Nota kostenverhaal gemeente Alblasserdam 2022" vast te stellen. 

Conform. 
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14 Besluit aanwijzing gevallen waarop het adviesrecht van de gemeenteraad van 

toepassing is én    aanwijzing gevallen waarop de uitgebreide 

omgevingsvergunningsprocedure van toepassing is. - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Het besluit Aangewezen categorieën van gevallen, waarvoor de gemeenteraad gebruik 

maakt van haar adviesrecht vast te stellen (conform bijlage) 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

15 Reconstructie Baandersstraat Vaststelling definitief ontwerp - Voorstel 

1. Het voorliggende ontwerp van de Baandersstraat vast te stellen.  

Conform. 

16 Verlengingsbesluit inhuur projectleider Havengebied - Voorstel 

Het college besluit om: 

1. Af te wijken van het advies en beleid van inkoop voor wat betreft het stoppen met de inhuur 

van de huidige projectleider van het project Havengebied omdat - gezien de fase van het 

project Havengebied-  de inzet van de huidige projectleider cruciaal is om de opdracht 

succesvol af te ronden. 

2. Op advies van inkoop als gemeente Alblasserdam t.b.v. het project Havengebied een 

dienstopdracht te formuleren en voor deze dienstopdracht de huidige projectleider 

Havengebied in te huren vanaf 1 februari 2022 tot maximaal 1 november 2022 . 

Conform. 

Portefeuillehouder Jongmans 

17 Raadsinformatiebrief "Tussenrapportage  Integraal Preventie Plan (IPP)" - 

Raadsinformatiebrief 

Het college besluit om: 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadinformatiebrief en deze aan te bieden aan de raad. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

18 MT besluitenlijst d.d. 17 januari 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

19 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. personele zaken, uitkomsten 

veiligheidsscan De Rederij. Deze bevindingen worden ook gedeeld met het presidium. Tot slot ook 

operatie Trimaran, waarmee een ICT-ontwikkeling van verSAASen wordt aangeduid.     
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Vaststellen besluitenlijst 

20 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 18 januari 2022 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

22 Mededelingen  

Het college staat stil bij de actuele regionale ontwikkelingen. 

Raadsaangelegenheden 

24 Terugblik Werkbijeenkomst (besloten) Technische beraadslaging Dijklint d.d. 20 januari  

2022  

Het college blikt terug op de werkbijeenkomst Dijklint. 

25 Terugblik  Presidium  d.d. 18 januari 2022 

Burgemeester Paans koppelt terug uit presidium. 

26 Vooruitblik Auditcommissie d.d. 25 januari 2022 (Managmentletter in aanwezigheid van 

accountant)  

Het college blikt vooruit op de auditcommissie van vanavond. 

27 Vooruitblik Commissie Bestuur en Samenleving en Commissie Grondgebied d.d. 25 

januari 2022  

Het college blikt vooruit op de Commissies van vanavond met een uitloop naar 

donderdagavond. 

28 Vooruitblik OKA politiek Cafe cq debat d.d. 27 januari 2022 

Het debat is geannuleerd. Er is te weinig animo voor een digitale bijeenkomst.  

Rondvraag 

29 Rondvraag openbaar 

Bestuur winkeliersvereniging MAKADO 

Burgemeester koppelt terug uit gesprek met de voorzitter van de winkeliersvereniging 

MAKADO. Er is veel oud zeer doorgesproken teneinde naar de toekomst de samenwerking 

tussen gemeente en winkeliersvereniging te verbeteren. 
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Taakstelling huisvesting statushouders 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de verwachting is dat de opgave voor huisvesting 

statushouders fors verhoogd gaat worden. 

Kennissessie toekomst zorglandschap 

Portefeuillehouder Jongmans koppelt terug uit de kennissessie, met onder andere spreker 

Jeroen Frissen. Veel handvatten over aanpak veerkrachter maken kwetsbare groepen / wijken.  

Dementievriendelijke gemeente 

Portefeuillehouder Jongmans meldt dat hij een uitnodiging heeft gekregen voor 

werkbijeenkomst op 19 mei van 14 tot 16 uur voor gehele college. Vooralsnog houdt het 

college dit nog even af. Er zijn goede contacten lokaal en die zijn gekoppeld aan de regionale 

ontwikkelingen. 

Wensen en bedenkingen voor aangaan verbintenis Stichting Risicobeheer VRZHZ 

Burgemeester meldt dat er een nazending komt met advies geen wensen en bedenkingen mee 

te geven. 

UITNODIGINGEN  

31 Vooruitblik Kim Putters lezing in Hardinxveld Giessendam d.d. 26 januari 2022 - is 

digitaal   

Het college blikt vooruit op de jaarlijkse Kim Putters lezing welke dit jaar digitaal is. 

32 Uitnodiging afscheidsdienst ds. J. van Walsum d.d. 6 februari 2022 

Het college neemt kennis van de afscheidsdienst van J. van Walsum. Burgemeester Paans en 

Portefeuillehouder Jongmans zijn voornemens te gaan. 

33 Programmaraad Energieakkoord Drechtsteden d.d. 24 februari 2022  

Het college blikt vooruit op de programmaraad Energieakkoord Drechtsteden. 

34 Uitnodiging première Momentum op 11 maart 2022 

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Portefeuillehouder Kraijois voornemens te gaan. 

INGEKOMEN STUKKEN 

35 Ingekomen stukken  

Geen bespreekpunten. 
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SLUITING 

36 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

          Vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2021  

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


