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

OPENING
1

Opening/Agenda
Loco-burgemeester Kraijo opent de vergadering. Burgemeester Paans en wethouder Jongmans
nemen digitaal deel aan deze vergadering vanaf hun vakantieadres.

CORONA
2

Mededelingen
Het college bespreekt de actuele situatie COVID-19.

3

Dashboard COVID-19 week 30
Het college neemt kennis van de actuele COVID-19 cijfers.

4

Dashboard covid-19 week 29
Het college neemt kennis van de actuele COVID-19 cijfers.

AKKOORDSTUKKEN
PORTEFEUILLEHOUDER Jongmans
5

Actualisatie subsidieregeling peuterspeelgroepen 2022 - Voorstel
Het college besluit om:
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1. De subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie
gemeente Alblasserdam 2022 vast te stellen.
Conform.
2. Naamgeving Centrale toegang – Voorstel
Het college besluit om:
Het samenwerkingsconcept in het gebouw aan de Ieplaan 2 de naam 'het Brughuis' te geven.

Niet conform. Het college constateert dat de term Brughuis geen nautische term is. De naam
Werf werkt verwarrend met de gemeentewerf. Zij doet de suggestie om de naam te wijzigen in
De Brug.
6

Naamgeving Plan Oost-Kinderdijk 187a – Voorstel

Het college besluit om:

1. De toegangsweg naar de Tuindershof te benoemen als 'Jonkerstoep'
2. Het nieuw aan te leggen hofje voor de woningen ter plaatse van Oost-Kinderdijk 187a te
benoemen als 'Tuindershof'.
Conform.
7

Krediet verbouwing Ieplaan/Oude Bibliotheek deel II – Raadsinformatiebrief

Het college besluit om:

1. kennis te nemen van de versobering in de verbouwing en de stijging in de bouwkosten van
de Oude Bibliotheek
2. in te stemmen met het ten behoeve van de verbouwingskosten aanwenden van de schenking
van stichting Huisvesting OBA ten bedrage van € 85.000,-- en de afkoopkosten van de
erfpacht ten bedrage van € 50.000,-- als aankoopkosten toe te voegen aan de boekwaarde
van het gebouw
3. geheimhouding op te leggen op bijlagen 5, 6, 7 en 8
4. vooruitlopend op het raadsbesluit, met betrekking tot de kredietaanpassing, de overeenkomst
met de aannemer binnen de gestanddoeningstermijn (vóór 4 september 2021) aan te gaan.
5. de raad te informeren volgens bijgevoegde concept raadinformatiebrief (met bijlagen)
Conform.
Het college verstuurt de RIB deze week voorafgaand aan een raadsvoorstel waarin beslispunt
2 aan de raad wordt voorgelegd.
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8

Reactie op advies Beschermd Wonen en Opvang en advies Voorrangsregeling &
Contingentafspraken HKG Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam – Voorstel

Het college besluit om:

1. Kennis te nemen van het advies over Beschermd Wonen en Opvang en het advies over de
Voorrangsregeling & Contingentafspraken HKG van de Adviesraad Sociaal Domein
gemeente Alblasserdam.
2. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde antwoordbrieven.
Conform.
9

innovatiebudget – Voorstel

Het college besluit om:

1. Het innovatiebudget van € 55.000,- vrij te maken uit de samenlevingsagenda.
2. Akkoord te gaan om het innovatiebudget te besteden aan; inrichten sporthal € 25.000,-,
opleiding "Geef mij de vijf" € 13.000,- en voor de doorontwikkeling samenwerking de Centrale
Toegang € 17.000,-.
Conform.
10

Advies Burap 1 SOJ - Voorstel
Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd
inzake de eerste burap Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2021.
2. Het lokaal transformatieplan jeugdhulp vast stellen.
3. Het lokaal transformatieplan jeugdhulp door te sturen naar de gemeenteraad onder
begeleiding van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
Conform.
Het college wenst aanvullend een bestuurlijke brief namens het college aan DG&J te sturen
waarin zij aangeven niet akkoord te gaan met de meerjarige kostenstijging en waarin zij hun
ongenoegen uiten over de gang van zaken rondom het proces van aanleveren. Wethouder
Jongmans krijgt het mandaat om deze brief op te stellen. Volgende week vaststellen in college.

11

Werkwijze toekenning Postadres - Voorstel

1. Akkoord te gaan met de werkwijze toekenning postadres.
Conform.
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Portefeuillehouder Paans
13

Leges documenten dienstverlening - Voorstel

1. Instemmen met een wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges
Nederlandse Identiteitskaart 2021.

Conform.

Portefeuillehouder Kraijo
14

Jaarrekening 2020 - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De jaarstukken 2020 van de gemeente Alblasserdam vast te stellen en deze uiterlijk vrijdag
27 augustus 2021 naar de raad te zenden;
2. Het voordelige rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
Vorming bestemmingsreserve
corona

€ 478.000

Overheveling t.b.v. invoering
Omgevingswet

€ 50.000

Straatwerkvergoeding

€ 40.000

Energietransitie

€ 48.000

Vorming bestemmingsreserve
baggeren

€ 198.000

Toevoeging aan de Algemene
Reserve

€ 648.000
€ 1.462.000

3. Hiertoe een bestemmingsreserve Corona in te stellen;
4. Hiertoe een bestemmingsreserve Baggeren in te stellen;
5. De 'Rapportage Intergemeentelijk Toezicht - verslagjaar 2020' vast te stellen. Het college
besluit om:
6. Het collegebesluit van 29 juni 2021 inzake (voorlopig) vaststellen Jaarrekening in zijn geheel
in te trekken
7. De wethouder tekstmandaat te geven voor de verwerking van de laatste
accountantsaanwijzingen in zowel de aanbiedingsbrief als de bijlagen.
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
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OVERIGE PUNTEN Organisatie (door gemeentesecretaris)
16

Mededelingen
Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.

Vaststellen besluitenlijst
18

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 27 juli 2021

Conform.

Regionale ontwikkelingen
19

Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2022, position papers en factsheet

Het college neemt kennis van het uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2022, position paper en
factsheets. Zij verzoekt de organisatie de relevante stukken met begeleidend schrijven door te
sturen aan de raad.
20

Zomermonitor Groeiagenda 2021

Het college neemt kennis van de zomermonitor.
21

Data Regioconferentie 2021/.2022

Het college neemt kennis van de geplande regioconferenties. Aanvullend hierop staat er op 14
september een collegeconferentie gepland. Het programma volgt volgende week.

Raadsaangelegenheden
22

Mededelingen

-Burgemeester meldt dat het presidium van 8 september 2021 waarschijnlijk online plaatsvindt.
-De BIO verbonden partijen stond op 15 september 2021 geagendeerd. Dit is niet haalbaar
voor de organisatie. Voorstel is om later moment te prikken en de actuele ontwikkelingen
rondom de VRZHZ in het programma centraal te zetten.

Rondvraag
23

Rondvraag openbaar

Geen bespreekpunten.
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INGEKOMEN STUKKEN
25

Jacobskruiskruid en andere giftige planten

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.
26

Uitnodiging - Intrede dienst zondag 29 augustus 2021 in de Ichthuskerk, te Alblasserdam,
aanvang 14:30 uur.

Wethouder Kraijo is aanwezig.

SLUITING
27

Sluiting

Loco-burgemeester Kraijo sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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