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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

14 JUNI 2022 

 

Locatie: De Rederij, de stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                    

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                      

de heer Marten Japenga; wethouder                                   

de heer Frederik de Gier; wethouder                              

mevr. Margreet de Deugd-Bos; wethouder                                      

de heer Ramon Pardo Kruidenier; wethouder                                    

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

OEKRAINE  

2 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele stand van zaken met betrekking tot de opvang 

Oekraïners. Ze staat onder andere stil bij de situatie van derdelanders die zich ook in de 

opvang bevinden. Momenteel wordt er door de IND bekeken welke route er gelopen moet 

worden voor mensen die terug kunnen naar een veilig thuisland. Burgemeester Paans geeft 

aan dat er wettelijke beperkingen zijn als mensen beschikken over Oekraïense papieren. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

3 Vooruitblik College-ontmoeting Alblasserdam/Molenlanden d.d. 14 juni 2022  

Het college blikt vooruit op de college-ontmoeting met de gemeente Molenlanden. 

Alblasserdam wil graag een aantal zaken bespreken rondom sportpark Souburg, 

woningbouwlocaties en ontsluiting, Wereld erfgoed Kinderdijk en busstation Grote Beer. 

Vanuit Molenlanden is de wens uitgesproken te onderzoeken of er draagvlak is voor 

samenwerking op het gebied van energie. 
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4 Vakantieschema zomer College/MT  

Het college bespreekt de vakantieperiode. De BW vergaderingen van week 31, 32 en 33 

vervallen. Voor nood kunnen in week 33 wel voorstellen besproken worden die week later 

bekrachtigd worden. Loco-schap secretaris wordt nog toegevoegd aan schema. 

5 Mededelingen  

Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Ze staat onder andere stil bij het 

proces om te komen tot een collegeprogramma. Volgende week sluit de bestuursadviseur 

aan bij het college om het proces verder uit te werken.  

6 MT besluitenlijst d.d. 23 en 30 mei 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijsten. 

Vaststellen besluitenlijst 

7 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 3 en 7 juni  2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

9 Terugblik Smart Delta Drechtsteden kwartaalbijeenkomst d.d. 7 juni 2022 

Het college blikt terug op de kwartaalbijeenkomst. 

10 Vooruitblik Heisessie ONS-D d.d. 15 en 16 juni 2022  

Het college blikt vooruit op de heisessie van ONS-D.  

Raadsaangelegenheden 

11 Terugblik Presidium d.d. 8 juni 2022  

Burgemeester Paans koppelt terug uit het presidium. O.a. een nieuwe 5 wekelijkse 

vergadercyclus met meer tijd tussen de commissies en de raad. Ook heeft het presidium de 

wens om het aantal BIO's te verminderen. 

12 Vooruitblik Commissieavond d.d. 14 juni 2022  

Het college blikt vooruit op de Commissieavond van vandaag. Onder andere voortgang 

Ponykade, BURAP-1 en Zwembad. 

Rondvraag 

13 Rondvraag openbaar 

Geen bespreekpunten. 

INGEKOMEN STUKKEN 

15 Onderzoeksrapport Energietransitie & Arbeidsmarkt 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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16 Technische vragen 1e burap 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

17 Ondermijning is van ons allemaal 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

18 Melding bomenkap 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

UITNODIGINGEN  

19 Overzichtsschema uitnodigingen  

Het college is niet toegekomen aan bespreken uitnodigingen. Verzoek aan 

bestuurssecretariaat dit in de bilaterale overleggen op te pakken. 

20 Verzoek om bezoek aan vereniging Stichting Sportpark Souburgh  

Zie voorgaande punt. 

SLUITING 

21 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering.  

              Vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                    de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                         de secretaris, 

 


