OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
26 JANUARI 2021
Locatie: Alblasserdam
Aanwezig:
Leden:
de heer J.G.A. Paans, Burgemeester ;
de heer P.J. Verheij, Wethouder ;
de heer A. Kraijo, Wethouder;
de heer C.W.M. Jongmans, Wethouder ;
mevrouw S. van Heeren, Gemeentesecretaris
Afwezig:
Leden:
mevrouw A.D. Zandvliet, Wethouder

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.
CORONA
2

VNG Nieuwsbrief no. 23

Het college neemt kennis van de ingekomen stukken Corona-gerelateerd. De huidige besmettingscijfers
in Alblasserdam zijn behoorlijk gedaald ten opzichte van de rest van de regio. Het Corona-dashboard
wordt gedeeld met het college.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder P.J. Verheij
4

Tussentijdse informatie realisatie begroting 2020 - Raadsinformatiebrief
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de tussentijdse informatie realisatie begroting 2020.
Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
Portefeuillehouder Kees Jongmans meldt dat Landvast een groot tekort over 2020 verwacht. Zij hebben
kwijtschelding gevraagd van de huur. Als hiermee ingestemd wordt dan heeft dit effect op het boekjaar
2020. Het college wil in de RIB meer inzicht bieden in de hoogte van de pm posten waarbij een algemene
disclaimer wordt gegeven dat de daadwerkelijke kosten waarschijnlijk hoger uitvallen kijkend naar alleen
al naar de hoogte van de openstaande vorderingen.
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College streeft na de ontvangen corona-compensatie ook rechtstreeks in te zetten voor corona-effecten.
Eventuele consequenties vanuit de subsidierelaties worden zichtbaar in 2021. Portefeuillehouder Verheij
krijgt mandaat om deze wijziging door te voeren. Verzoek van portefeuillehouder Kraijo om ook GR
Souburgh expliciet te noemen.

AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder J.G.A. Paans
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Vrijwaringsverklaring advocaten Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden - Voorstel
Het college besluit om:
1. In te stemmen met het ondertekenen van de vrijwaringsverklaring advocaten JKC, zodat de
dienstverlening van advocaten voor de Drechtsteden kan worden gecontinueerd.
Besluit
Conform.

Portefeuillehouder C.W.M. Jongmans
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Benoeming nieuw lid gemeentelijke Erfgoedcommissie - Voorstel

1. De heer G. de H. te benoemen in de gemeentelijke Erfgoedcommissie als afgevaardigde van de
Historische Vereniging per 1-1-2021
Besluit
Conform.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie
7

Vooruitblik B&W-vergadering d.d. 2 februari 2021 met medewerkster mevr. J. P.

Het college stemt in met het bijwonen van de vergadering van 2 februari 2021 van een medewerker.

MT VERSLAG
Vaststellen besluitenlijst
10

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 19 januari 2021

Besluit
Conform.
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Regionale ontwikkelingen
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Vooruitblik ONS-D d.d. 28 januari 2021

Het college blikt vooruit op de agenda van het ONS-D. O.a. Concept bestuursopdracht transitie
bedrijfsvoering SCD naar Gemeente Dordrecht, Opdracht bouwen aan GR SDD, Omgevingswet: digitaal
stelsel, Financiële effecten ICT Verandert en RPP.
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Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 2 februari 2021

Agenderen voor volgende week.

Raadsaangelegenheden
14

Terugblik Commissie d.d. 19 januari 2021

Het college blikt terug op de commissievergaderingen van 19 januari 2021. De tijdig ontvangen
schriftelijke vragen over Kloos zijn beantwoord en inmiddels bijgevoegd.
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Terugblik BIO Bibliotheek aan Zet d.d. 21 januari 2021

Het college blikt terug op de BIO Bibliotheek.
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Vooruitblik Raad d.d. 26 januari 2021

Het college blikt vooruit naar de raadsvergadering van vanavond. Het initiatiefvoorstel beleidsplan LHBTI
2021 wordt vanavond aangeboden, maar geen inhoudelijk debat. Daarnaast heeft zich een inspreker
gemeld om een aantal ergernissen rondom afvalophaalservice HVC met de raad te delen.
17

Vooruitblik Presidium d.d. 27 januari 2021

Het college blikt vooruit op het presidium van komende woensdag. Het presidium wil de
agendering van de raadsvergadering januari evalueren.
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Vooruitblik BIO Jeugdhulp d.d. 28 januari 2021

Het college blikt vooruit op de BIO Jeugdhulp.
Rondvraag
19

Rondvraag openbaar

Gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire
Portefeuillehouder Jongmans heeft de vraag uitgezet of er slachtoffers in Alblasserdam wonen met het
doel om te kijken of er hulp nodig is bij afwikkeling.
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INGEKOMEN STUKKEN
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Ingekomen stukken

Geen bespreekpunten.
SLUITING
22

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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