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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

22 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 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

CORONA  

2 Dashboard  

Het college neemt kennis van het dashboard COVID-19. Vanwege de veranderingen in de 

surveillance van COVID-19 geven de cijfers in het dashboard niet langer een volledig beeld 

van het beloop van de crisis. Dit is de laatste keer dat de GGD het COVID-19 dashboard in 

de huidige vorm verstuurt.  

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

3             PFO Integraal  

Het college bespreekt met het MT en de adviseurs de verdeling van schaarse woonruimte 

over diverse kwetsbare groepen waaronder vluchtelingen. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Kraijo 

4 Waboaanvragen Pijlstoep tegenover 31 - Voorstel 

1. De ontwerpbesluiten voor de bouw van 2 woningen aan de Pijlstoep ter inzage te  

leggen voor de zienswijzenprocedure. 

2. De vergunning definitief af te geven indien er geen zienswijzen worden ingediend               

op de ontwerpstukken. 

Conform. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

5 Mededelingen  

Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Op dit moment hoog percentage 

COVID-besmettingen. Cruciale functies worden gemonitord.  

6 MT Besluitenlijst d.d. 14 maart 2022  

Het college neemt kennis van de MT Notulen. 

Vaststellen besluitenlijst 

7 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 15 maart 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

9 Terugblik ONS-D d.d. 17 maart 2022  

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D.  

Raadsaangelegenheden 

10 Terugblik Verkiezingen  

Het college blikt terug op de verkiezingen. Complimenten aan de organisatie! 

11 Vooruitblik Raad d.d. 22 maart 2022  

Het college blikt vooruit op de extra uitgeschreven raadsvergadering van vanavond inzake 

woningbouwontwikkeling BOGOR locaties. 

12 Vooruitblik Afscheid Oude Raad d.d. 24 maart 2022  

Het college blikt vooruit op het afscheid van de oude raad. 

Rondvraag 

13 Rondvraag openbaar 

Vluchtelingenopvang Oekraïne 

Burgemeester Paans meldt de actuele organisatiezaken. O.a. ideeën voor long stay facility 

en registratie vluchtelingen Alblasserdam. 

Beroep bestemmingsplan Kloos 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er beroep is ingesteld tegen bestemmingsplan Kloos. 

Dossier moskee buitenruimte 

Portefeuillehouder Jongmans meldt de actuele stand van zaken m.b.t. de gesprekken met 

de moskee en de buurtbewoners. Er wordt een overdrachtsdossier opgesteld voor de 

nieuwe wethouder. Tevens meldt hij dat er een informatieverzoek is binnengekomen om 

inzage te geven in dossier buitenruimte moskee. 
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Huisbezoek aan weduwe Gaal 

Burgemeester heeft een bezoek gebracht aan de weduwe Gaal naar aanleiding van het 

overlijden van de heer Rien Gaal. 

Glaskunstwerk voormalig Wipmolengebouw 

Het college staat stil bij het kunstwerk dat nu tijdelijk in de gang is gestald. Het college ziet 

geen toepassing in  De Rederij en doet de suggestie om het kunstwerk te schenken aan het 

Glasmuseum.  

INGEKOMEN STUKKEN 

SLUITING 

16 Afscheid medewerker 

Het college neemt afscheid van een medewerker.  

17 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

               Vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


