OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
7 SEPTEMBER 2021
Locatie: Vergaderruimte Stuurhut
Aanwezig:
Leden:
de heer Jaap Paans, Burgemeester
de heer Arjan Kraijo, Wethouder
mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris
Afwezig:
Leden:
mevrouw Dorien Zandvliet, Wethouder
de heer Kees Jongmans, Wethouder

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering. Wethouder Jongmans is afwezig.

CORONA
2

Mededelingen

Het college bespreekt de actuele situatie Covid-19. De cijfers blijven op zelfde niveau als
vorige week.
3

Dashboard Covid-19 - week 34

Het college neemt kennis van de actuele cijfers.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Kraijo
5

Startnotitie herontwikkeling Ruigenhil e.o. - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de startnotitie "Herontwikkeling Ruigenhil e.o." vast te stellen.
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Het bespreken van de startnotitie herontwikkeling Ruigenhil wordt verplaatst naar volgende
week. Het college wil de status van de startnotitie in het gehele Wvg-proces graag expliciet
geduid hebben.
6

Ontwikkelingen Dijklint - Raadsinformatiebrief
Het college besluit om:
1. Bijgaande Raadsinformatiebrief vast te stellen en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.
Aanhouden.
Het betreft lastige materie voor niet-deskundigen. Het college wenst de RIB en het memo aan
te passen waarin op een toegankelijke(re) manier duiding wordt gegeven. Het college biedt ook
aan een technische avond te organiseren voor de raad.

Portefeuillehouder Jongmans
7

Begrotingswijziging ivm verbouwkrediet Oude Bibliotheek - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het aanpassen van het bouwkrediet van de Oude Bibliotheek, door
de kosten afkoop erfpacht € 50.000,-- toe te voegen aan de boekwaarde van het gebouw
en het bouwkrediet met de schenking van stichting Huisvesting OBA ten bedrage van €
85.000,-- te verhogen waardoor het bouwkrediet de facto met € 135.000,-- wordt verhoogd.
2. Het uitvoeringskrediet op basis van beslispunt 1 te verhogen met € 135.000,--.
Conform met inachtneming van wijzigingen.

AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder Kraijo
8

Beantwoording raadsvragen CU onderhoud bruggen - Raadsinformatiebrief
Het college besluit om:
1. De beantwoording van de vragen van de fractie van de Christenunie van 29 juni 2021 aan
de gemeenteraad te zenden als raadsinformatiebrief (RIB).
Conform.

11

Definitieve aanwijzing wet voorkeursrecht - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Op basis van artikel 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) de percelen
aangegeven op de aan dit besluit gehechte lijst en tekening aan te wijzen als gronden waarop
de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.
2. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen
aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van
de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Conform.
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OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
12

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.
13

Hijsen vlag coming out day

Het college neemt kennis van het geplande hijsen van de vlag op 11 oktober 2021 conform
raadsbesluit.
Het college wil de raad een RIB sturen over de vorderingen op het LHBTI -beleid conform
toezegging aan de raad.
Volgende week graag in bijzijn van Wethouder Jongmans bespreken hoe vlagritueel vorm te
geven.
14

Voorraadagenda

Het college bespreekt de voorraadagenda. Een aantal aanpassingen vanuit RMO volgen nog.
De aangepaste versie wordt naar het presidium gestuurd.
15

MT Besluitenlijst d.d. 30 augustus 2021

Het college neemt kennis van het MT verslag van 30 augustus 2021.

Vaststellen besluitenlijst
16

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 31 augustus 2021

Conform.

Regionale ontwikkelingen
18

Terugblik ONS-D d.d. 2 september 2021

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. O.a.
Boeggolf stijgende vraag jeugdhulp
• Meeste meldingen komen bij de politie vandaan
• Oorzaak stijging is nog onbekend
• Begrotingswijziging is in voorbereiding – Veilig Thuis heeft veel casuïstiek die niet
ondergebracht kan worden bij de lokale teams vanwege capaciteitstekort. Voorstel is
jaar langer regionaal oppakken
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Het college wil graag weten of er in Alblasserdam ook sprake is van een gebrek aan lokale
capaciteit.
19

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 7 september 2021

Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag van vandaag.
20

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 9 september 2021

Het college blikt vooruit op het DSB.
21

Vooruitblik Strategische college-ontmoeting Groeiagenda d.d. 14 september 2021

Graag agenderen voor volgende week inclusief agenda / programma.

Raadsaangelegenheden
22

Vooruitblik extra raadsvergadering 7 september 2021

Het college besluit om het besluit van 22 juni 2021 inzake Actualisatie Grondexploitaties 2021
aan te passen: geheimhouding bijlage 3 intrekken. Bijlage 3 is per abuis Geheim verklaard. Dit
stuk betreft een openbaar stuk.
23

Vooruitblik Presidium d.d. 8 september 2021 (online sessie)

Het college blikt vooruit op het presidium.

Rondvraag
24

Rondvraag openbaar

Afscheid dhr. C. v.d. V.
Wethouder Kraijo Arjan gaat als loco naar afscheid.
Veiligheid dorp
Burgemeester meldt de actuele situatie rondom de recente incidenten en de opvolging hiervan.

INGEKOMEN STUKKEN
26

Ingekomen stukken

Geen bespreekpunten.
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SLUITING
27

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 14 september 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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