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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

17 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. 

OEKRAÏNE 

2 Mededelingen  

Het college bespreekt de laatste stand van zaken opvang Oekraïne.  

3 Persbericht onderwijs voor Oekraïne  

Het college neemt kennis van het persbericht. 

ZWEMBAD  

4 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele stand van zaken zwembad. Op 14 juni staat de 

commissievergadering gepland waarin het gevraagde besluit om wel of niet te investeren in 

het zwembad centraal staat.  

5 Persbericht zwembad 

Het college neemt kennis van het persbericht. 
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CT 6 MEI 

6 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele zaken rondom de gebeurtenissen van 6 mei. Zij blikt terug 

op de uitvaarten en familiebezoeken. Het college besluit de crisisstructuur af te schalen en 

door te gaan met een compacte projectgroep Nazorg. Burgemeester Paans wordt 

aangewezen als bestuurlijk trekker van deze projectgroep. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Kraijo 

7 Uitbreiding DOK 11 - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Het voornemen uit te spreken om, gelezen de brief "Bieding grond locatie 
uitbreiding Dok 11 te Alblasserdam"d.d. 16 december 2021, de locatie Esdoornlaan 

2 te Alblasserdam sectie C no 2.316, te verkopen aan Blokland Bouwpartners B.V. 
onder de voorwaarde dat, ter plekke uitbreiding van de eerstelijns zorg inclusief 15 

appartementen wordt gerealiseerd; 

• 2. Het voornemen om de locatie Esdoornlaan 2 te Alblasserdam sectie C no 2.316, 
te verkopen aan Blokland Bouwpartners B.V. te publiceren in het digitaal 
gemeenteblad. 

• 3. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet, juncto artikel 5.1 lid 2 onder b Wet 
open overheid, geheimhouding op te leggen op bijlage 1 en de gemeenteraad 

verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen. 

• 4. De gemeenteraad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Conform. 

Arjan Kraijo 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

9 Vooruitblik Afscheid college met personeel d.d. 19 mei 2022  

Het college blikt vooruit op het afscheid van de twee wethouders. 

10 Vooruitblik Afscheid college Samenleving d.d. 17 mei 2022  

Het college blikt vooruit op het geplande afscheid van de samenleving op 17 mei. De 

wethouders zijn tot 2 juni nog in functie, en gebruiken de tussenliggende dagen om zaken af 

te ronden en over te dragen.  

11 Mededelingen  

De secretaris meldt de actuele organisatiezaken. 
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Vaststellen besluitenlijst 

13 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 10 mei 2022 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

15 Terugblik ONS-D d.d. 12 mei 2022  

Het college blikt terug op het ONS-D. De secretarissen en directeuren van de GR-en hebben 

met elkaar gesproken over een fundamenteel andere benadering van de arbeidsmarkt. In 

totaal hebben de 7 gemeenten en 3 GR-en 1000 vacatures exclusief gewenste formatie-

uitbreiding. Deze bespreking was verkennend van aard. In juni wordt besluitvorming 

gevraagd. Daarnaast is  kort stilgestaan bij de kandidaatstelling voor de diverse VNG-

commissies. De sluitingsdatum staat gepland voordat de meeste colleges gevormd zijn. Het 

is echter mogelijk een kandidaat-wethouder aan te melden. Vanuit de Drechtsteden wordt 

een gezamenlijke voordracht voorbereid via Public Relations. In 2023 organiseren De 

Drechtsteden het VGS congres, een congres van de landelijke vereniging 

GemeenteSecretarissen. Er is een verkenning van mogelijke thema's gedaan.  

16 Terugblik Informatieavond GR-en 

Het college blikt terug op de informatieavond van de Gemeenschappelijke Regelingen. 

Raadsaangelegenheden 

17 Terugblik Presidium d.d. 9 mei 2022  

Burgemeester Paans koppelt terug uit presidium. 

18 Vooruitblik Raad d.d. 17 mei 2022  

Het college blikt vooruit op de raad van 17 mei.  

Rondvraag 

19 Rondvraag openbaar 

Fusie Drechtwerk-Sociale Dienst 

Portefeuillehouder Jongmans meldt dat de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden in 

de commissievergadering van 24 mei 2022 uitleg komt geven over de achtergronden en 

beweegredenen van de beoogde fusie. 

Provinciaal overleg Wonen 

Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit overleg. Provincie en gemeenten zijn niet tot 

overeenstemming gekomen over de toekomstige woningbouwopgave. De gedeputeerde 

meldt dat de Provincie een lager aantal nieuwbouwwoningen wil toestaan dan de regio 

noodzakelijk acht. Binnenkort komt minister De Jonge naar de regio en zullen de 

discussiepunten ook besproken worden. 
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UITNODIGINGEN  

21 Bestuurdersdag wordt naar een andere datum te verplaatst. De Algemene Leden 

Vergadering van de VZHG .gaat digitaal door op 20 mei 2022 College neemt kennis 

van de uitnodiging. Zij is verhinderd. 

INGEKOMEN STUKKEN 

SLUITING 

23 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering.  

              Vastgesteld in de vergadering van 24 mei  2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                    de burgemeester, 

                                                                                                               

                                                                                                         de secretaris, 


