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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

10 MEI 2022 

 

Locatie: De Stuurhut, De Rederij  

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. 

ZWEMBAD  

2 Mededelingen 

Het college bespreekt de laatste stand van zaken m.b.t. het zwembad. Gisterenavond zijn 

de fractievoorzitters geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen en het proces. 

Alle oplossingsrichtingen kosten geld en tijd. Het zwembad zal het schooljaar 2022-2023 

zeker niet open gaan. Voor de zomervakantie wordt de raad gevraagd een besluit te nemen 

over de toekomst van het zwembad. Einde van de middag wordt het personeel van de 

BSSA geïnformeerd, gevolgd door het informeren van de verenigingen Wielslag en 

Reddingsbrigade.  Daarna zal een persbericht uitgaan.  

OEKRAÏNE 

3 Mededelingen  

Het college bespreekt de laatste ontwikkelingen rondom opvang Oekraïne.  
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INCIDENT ZORGBOERDERIJ  

4 Mededelingen  

Het college staat stil bij de laatste ontwikkelingen rondom het schietincident. Het college 

kijkt met zeer veel waardering terug op de wijze waarop hulpverleners, maatschappelijke 

organisaties en personeel zijn omgegaan met de situatie en nog steeds omgaan met de 

situatie. De gebeurtenis heeft diepe indruk gemaakt op inwoners, bedrijven, personeel en 

gemeentebestuur. Het college toont haar medeleven naar de familie van de slachtoffers. 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er vanuit de ondernemers een crowdfundingactie is 

gestart voor alle slachtoffers van 6 mei.  

SCOOTERONGEVAL 

5 Mededelingen  

Het college staat stil bij het scooterongeluk. Ook dit ongeluk heeft diepe indruk gemaakt en 

het college toont haar medeleven met de families. Vrijdag staan de uitvaarten gepland. Het 

college besluit (in afstemming met de familie) een krans te laten leggen. Vanavond vindt 

een herdenkingsdienst plaats in de Ichthuskerk. Burgemeester Paans en wethouder 

Jongmans zijn aanwezig bij de dienst. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

6 Besluit mandaat, volmacht en machtiging Alblasserdam 2022 - Voorstel 

• 1. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Alblasserdam 2022 vaststellen. 

Conform. 

Portefeuillehouder Kraijo 

7 Beheerovereenkomst t.b.v. voedselbos - Voorstel 

• 1. Een gedeelte van de weilanden aan De Sav. Lohmanweg nabij Lammetjeswiel 

niet meer te behouden voor baggeropslag en te gebruiken als voedselbos (zie 

bijlage 1 voor tekening). 

• 2. De bruikleenovereenkomst met huidige gebruiker op te zeggen en een 

beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg en het beheren van het voedselbos. 

• 3. Het voorbereiden van een wijziging van het Aanwijzingsbesluit honden losloop- 

en verbodsgebieden gemeente Alblasserdam 2020 waardoor het voedselbos 

toegevoegd wordt als verbodsgebied. 

Conform. 

8 Vaststellen jaarverslag Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2021 - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 Gemeente Alblasserdam van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de bijgevoegde raadinformatiebrief aan te 

bieden aan de gemeenteraad. 

• 2. Het restbudget van 2021 inzetten in 2022 om onder andere taken uit te voeren 

op het gebied van geluid, externe veiligheid, toezicht bouw en vergunningverlening 

milieu. 

Conform. 
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Portefeuillehouder Jongmans  

9 Herbenoeming lid Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam 

2022 - Voorstel 

• 1. Met ingang van 1 mei 2022 mevrouw Slingerland-Bosman (met terugwerkende 

kracht) te herbenoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam 

voor de duur van 4 jaar. 

• 2. Betreffende lid per brief van bovenstaand besluit in kennis te stellen. 

Conform. 

10 Jaarverslag 2021 gemeentelijke Erfgoedcommissie - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Kennis te nemen van het jaarverslag van 2021 van de gemeentelijke 

Erfgoedcommissie 

• 2. Het jaarverslag ter informatie door middel van een raadsmemo aan te bieden 

aan de gemeenteraad 

Conform. 

11 Huurkorting Landvast 2021 - Voorstel Het college besluit om: 

• 1. In te stemmen met een huurkorting van € 70.350 op de huur 2021 en deze 

huurkorting in 2022 ten laste te brengen van de bij de jaarrekening 2021 

voorgestelde reservering van de resterende ontvangen Coronacompensatie 2021. 

Dit onder voorbehoud van instemming door de raad van deze te maken 

reservering.  

Conform. 

Arjan Kraijo 

12 NOVI gebied Groene Hart - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. de "Bestuurovereenkomst Groene Hart 2022" aan te gaan mits er geen kosten 

aan verbonden zijn aan deze overeenkomst. 

• 2. Burgemeester Segers van Molenlanden te mandateren deze overeenkomst te 

ondertekenen namens de gemeente Alblasserdam 

• 3. de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

13 Mededelingen 

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

14 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d.  3 mei 2022 

Conform. 
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Regionale ontwikkelingen 

16 Vooruitblik ONS-D d.d. 12 mei 2022 

Het college blikt vooruit op de ONS-D vergadering.  

Raadsaangelegenheden 

17 Terugblik Presidium d.d. 9 mei 2022 

Burgemeester Paans koppelt terug uit presidium. 

18 Lijst met moties en toezeggingen t.b.v. raad per 1 mei 2022  

Het college neemt kennis van de lijst met moties en toezeggingen en verzoekt dit onderdeel 

te maken van het overdrachtsdossier naar het nieuwe college. 

Rondvraag 

19 Rondvraag openbaar 

Kinderboerderij 

Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit gesprek met bestuur Kinderboerderij. De 

Kinderboerderij kampt met personele tekorten en vrijwilligerstekorten. Voor het einde van 

de maand ligt er vanuit het bestuur een plan van aanpak voor de Kinderboerderij. In de 

tussentijd ondersteunt de buitendienst de kinderboerderij bij het verzorgen van de dieren en 

de operationele zaken.  

UITNODIGINGEN  

21 Uitnodiging afscheid en kennismaking gemeentebestuur 18 mei 2022 

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Portefeuillehouder Kraijo is voornemens te 

gaan. 

22 Save the date Bestuurdersatelier 22 juni 2022 

Het college neemt kennis van de uitnodiging en brengt dit onder de aandacht van het 

nieuwe college. 

INGEKOMEN STUKKEN 

23 Zienswijzen begrotingswijzigingen 2022 GR DG&J 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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SLUITING 

24 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

                Vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                    de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                               de secretaris, 

 


