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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

8 MAART 2022 

 

Locatie: Vergaderkamer Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                     

de heer Jaap Paans, Burgemeester                              

de heer Arjan Kraijo, Wethouder                                 

de heer 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 Corona-cijfers. 

3 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele Corona-situatie. De kerngroep Corona wordt afgeschaald. 

Nafase richt zich vooralsnog op psychisch sociale hulp jeugdigen. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

4 Bevoegdheden overeenkomst - Voorstel  

 

1. Verzoek is om de technische aanpassingen in de bevoegdhedenovereenkomst       

te bekrachtigen. 

Conform. 

Portefeuillehouder Jongmans 

6 Nadere Regels Persoonlijk Minima Budget Alblasserdam – Voorstel 

 

1. De nadere regels Persoonlijk Minima Budget Alblasserdam vast te stellen per 8 maart 2022 

Conform. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

19 MT besluitenlijst d.d. 21 februari 2022 

Agenderen voor volgende vergadering. 

8 Speciale Keek op de Week - teampresentaties d.d. 10 maart 2022 

Het college neemt kennis van de Speciale Keek op de Week. Portefeuillehouders Kraijo en 

Jongmans zijn verhinderd. Burgemeester Paans sluit af.  

9 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

10 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 1 maart 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

12 Mededelingen  

Het college bespreekt de regionale ontwikkelingen. 

Raadsaangelegenheden 

13 Vooruitblik Lijsttrekkers debat d.d. 10 maart 2022  

Het college neemt kennis van het lijsttrekkersdebat. Aanwezigheid graag aanmelden. 

14 Vooruitblik Verkiezingsavond d.d. 16 maart 2022  

Het college blikt vooruit op de verkiezingsavond. 

Rondvraag 

15 Rondvraag openbaar 

Oekraïne-vluchtelingenopvang 

Burgemeester Paans koppelt terug uit bestuurlijk overleg inzake de opvang vluchtelingen in 

deze regio. Vanuit de samenleving zijn diverse opvangplekken aangeboden en vanuit de 

gemeente zijn een aantal acties uitgezet m.b.t. leegstaande bedrijfspanden. Vanuit de 

organisatie is een kernteam samengesteld. Het college zet vooralsnog in op 50 opvangplekken 

per 1000 Oekraïners in de regio. De opgave voor de regio is vooralsnog 2000 opvangplekken.  

 

Armoedebestrijding 

Portefeuillehouder Jongmans koppelt terug uit gesprek met de Sociale Dienst over 

compensatie van de stijgende energiekosten voor lage inkomens. Vanuit het Rijk is er een 

energietoeslag beschikbaar gesteld. Deze is waarschijnlijk onvoldoende. Portefeuillehouder wil 

een voorstel doen in DB om extra gelden beschikbaar te stellen om armoedeval van kwetsbare 

groepen te voorkomen. 
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Vervangen bomengranulaat Raadhuisplein 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de aannemer in week 12-13 werkzaamheden gaat verrichten 
aan de bomen op het Raadhuisplein. Het bomengranulaat wordt vervangen conform 
voorwaarden oorspronkelijke bestek. 
 
Overlast  Populieren pluisvorming 
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat het kappen van de populieren aan de A15 en de Edisonweg 

vanwege overlast pluisvorming vertraging oploopt. Er blijken vleermuisroutes te lopen die 

verlegd moeten worden. Dit seizoen kunnen we de toezegging daardoor niet waarmaken. Voor 

dit jaar zijn extra opruimactiviteiten ingepland.  

 

Ontwikkeling Pijlstoep/Kassen Jonker 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij donderdag een gesprek heeft met de ontwikkelaar van 

ontwikkelingslocaties Pijlstoep / Kassen Jonker.  

 

Gesprek accountant 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er donderdag een gesprek plaatsvindt met de 

beoordelingscommissie en de accountant. 

INGEKOMEN STUKKEN 

17 VRZHZ: Terugkoppeling Extra AB+ voor vluchtelingenstroom Oekraïne 

Burgemeester koppelt terug uit AB Oekraïne.  

SLUITING 

18 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

         Vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


