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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

15 MAART 2022 

 

Locatie: Vergaderkamer Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                                                                                            

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                                                                                    

de heer Arjan Kraijo, Wethouder;                                                                                                 

de heer Kees Jongmans, Wethouder; 

mevrouw Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

 

OPENING 

2 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

1             Kennismaking nieuwe medewerker 

Het college maakt kennis met een nieuwe medewerker. 

CORONA  

3 Dashboard  

Het college neemt kennis van de actuele cijfers en situatie COVID-19. De crisisorganisatie 

is aan het afbouwen. De rapportages gaan naar maandelijkse frequentie in plaats van 

wekelijks.  

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

4 Vooruitblik PFO Integraal d.d. 22 maart 2022  

Het college blikt vooruit op PFO Integraal. 

2 agendapunten: 

- P-Claim - laatste stand van zaken 

- Concurrentie groepen op woondossier  

BESPREEKSTUKKEN  

Portefeuillehouder Kraijo  

5 RIB Bestemmingsplannen Oost Kinderijk en Pijlstoep - Raadsinformatiebrief  

 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De raadsinformatiebrief "20220311 RIB Bestemmingsplannen Oost Kinderdijk en 

Pijlstoep" vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad. 
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Conform. 

6 Afwijken welstandsadvies bouwplan Oost Kinderdijk 21 - Voorstel 

1. Af te wijken van het advies van de Welstands- c.q. de Erfgoedcommissie voor wat betreft 

de grootte van de uitbouw van het hoofdgebouw, gezien de reeds met vergunning 

verleende uitbouwen op percelen op de Oost Kinderdijk;  

2. In te stemmen met een buitenplanse afwijkingsprocedure via de kruimelgevallenregeling 

onder voorwaarde dat een planschadeovereenkomst wordt getekend; 

3. In te stemmen met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de uitbouw aan het 

hoofdgebouw conform de bijgevoegde aanvraag waarin de locatie en afmetingen van de 

uitbouw , alsmede de uitvoering daarvan, zijn opgenomen.  

Conform.  

Het college gaat ervan uit dat er sprake is van een aanbouw van twee lagen zonder kap. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Kraijo 

7 SOK DRIS-panelen PZH - Voorstel 

 

1. De samenwerkingsovereenkomst met Provincie Zuid-Holland "gebruik en beheer    

Dynamische Reis Informatie Systeem (DRIS) displays" te ondertekenen. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

8 MT besluitenlijst d.d.  7 maart 2022 

Het college neemt kennis van de MT Besluitenlijst. 

9 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. terugblik presentaties 

teams en personele claim vluchtelingenopvang. 

Vaststellen besluitenlijst 

10 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 8 maart 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

12 Vooruitblik ONS-D d.d. 17 maart 2022  

Het college blikt vooruit op het ONS-D. 

13 Voorstel Collegeconferentie 21 juni 2022  

Het college neemt kennis van een voorstel vanuit de regio om een regionale 

collegeconferentie voor de zomervakantie te organiseren. Voorkeur gaat uit naar een 

conferentie na de zomervakantie. 
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Raadsaangelegenheden 

14 Terugblik Lijsttrekkersdebat d.d. 10 maart 2022  

Het college blikt terug op het lijsttrekkersdebat. 

15 Vooruitblik Verkiezingsavond d.d. 16 maart 2022 

Het college blikt vooruit op de verkiezingsavond. 

Rondvraag 

16 Rondvraag openbaar 

Klankbordgroep Brink-onderzoek woningbouw 

Burgemeester koppelt terug uit bijeenkomst klankbordgroep waarin versnelling van de 

bouwopgave wordt nagestreefd. 

 

NL Doet 

Afgelopen weekend was het NL Doet. Wethouder Kraijo heeft meegeholpen bij de 

Kinderboerderij. Wethouder Jongmans heeft zich ingezet bij de scouting.  

 

Kinderboerderij 

Portefeuillehouder Paans koppelt terug uit gesprek met de interim voorzitter kinderboerderij 

over de toekomst van de kinderboerderij. De voorzitter komt binnenkort met een plan over 

hoe nu verder.  

 

Energietoeslag 

Portefeuillehouder Jongmans meldt dat er een besluit is voorbereid voor uitkeren 

energietoeslag waarbij de doelgroep verbreed wordt. 

 

Moskee 

Portefeuillehouder Jongmans spreekt binnenkort met bestuur over buitenruimte moskee. 

Bewoners Anjerstraat en Lindelaan worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken 

en hen wordt gevraagd te reageren op een voorliggend ontwerp. 

 

Wereld Erfgoed Kinderdijk 

De raden van Molenlanden en Alblasserdam zijn op 1 april uitgenodigd voor een 

kennismaking met het WEK. 

UITNODIGINGEN  

18 OKA bijeenkomsten 2022 

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Burgemeester Paans en wethouder Kraijo zijn 

voornemens te gaan. 

INGEKOMEN STUKKEN 

19 GHOR Jaarverslag 2021  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

20 Brief over vastgestelde financiële verordeningen  

Het college neemt kennis van de ingekomen stukken. 
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SLUITING 

21 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

     Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


