OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
26 OKTOBER 2021
Locatie: Vergaderruimte Stuurhut
Aanwezig:
Leden:
de heer Jaap Paans, Burgemeester de heer Arjan
Kraijo, Wethouder de heer Kees Jongmans,
Wethouder mevrouw Simone van Heeren,
Gemeentesecretaris

OPENING
1

09.00 uur - Kennismaking College met nieuwe medewerkers

Het college maakt kennis met twee nieuwe medewerkers.
2

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.

CORONA
3

Mededelingen

Het college neemt kennis van de actuele COVID-19 situatie.
4

Dashboard

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

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Jongmans
5

Voortgang Hersteloperatie Toeslagenaffaire - Voorstel
Het college besluit om:
1. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief
Conform met inachtneming van een wijziging.
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AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder Jongmans
6

Advies subsidiering Stichting Jeugdteams - Voorstel
Het college besluit om:
1. de randvoorwaarden en kernopgaven voor de subsidie aan de Stichting Jeugdteams
ZuidHolland Zuid voor 2022 vast te stellen.
2. de Stichting Jeugdteams ZHZ voor de uitvoering van deze kernopgaven in 2022 subsidie te
verlenen en daarbij gebruik te maken van een begrotingssubsidie;
3. de Stichting Jeugdteams ZHZ voor de uitvoering van deze taken een subsidie te verstrekken
ter hoogte van maximaal € 1.525.779,= exclusief een eventuele indexering.
4. de begrotingssubsidie als zodanig op te nemen in de gemeentebegroting.
5. de gemeenteraad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.
Conform. Het college besluit voor 2022 een begrotingssubsidie toe te passen. Het college
geeft het nieuwe college in overweging dit ook voor 2023 te doen en tijdig voor 2024 en verder
een nieuwe afweging te maken. Voor de korte termijn wordt belang gehecht aan continuïteit
voor de nieuw te starten centrale toegang , nieuw college en afwachting stelselwijziging
Jeugdzorg. Het college verzoekt team F&C een begrotingswijziging op te stellen.

Portefeuillehouder Kraijo
7

Financieel arrangement Kinderdijk - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het Financieel Arrangement, dat daarmee in de plaats komt van alle
bestaande afspraken op het gebied van de financiën tussen de SWEK en de gemeente.
2. Dit arrangement inclusief de adviezen onderdeel uit te laten maken van de bestuurlijke
samenwerkingsovereenkomst die naar verwachting begin 2022 ondertekend kan worden.
Conform.

Arjan Kraijo
8

Sanering speelplaats Kerkstraat - Memo

Conform.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
9

Regels vergaderen De Rederij tot eind 2021

Het college neemt kennis van de regels rondom vergaderen Rederij welke gelden tot 31
december 2021.
10

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.
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11

MT Besluitenlijst d.d. 18 oktober 2021

Het college neemt kennis van de besluitenlijst van 18 oktober 2021.

Vaststellen besluitenlijst
12

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

Conform.

Regionale ontwikkelingen
14

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 2 november 2021

Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.

Raadsaangelegenheden
15

Vooruitblik raad d.d. 26 oktober 2021

Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van 26 oktober 2021.
16

Vooruitblik diner met bezwarencommissie d.d. 27 oktober 2021

Burgemeester Paans meldt dat morgen het jaarlijkse diner met de bezwarencommissie
plaatsvindt.
17

Vooruitblik Auditcommissie 28 oktober

Het college blikt vooruit op de auditcommissie.

Rondvraag
18

Rondvraag openbaar

Afscheid projectleiding gemeentehuis
Burgemeester Paans maakt melding van afsluitend diner met projectleiding gemeentehuis.
Tijdens diner zijn er cadeaus uitgedeeld. De borden met gemeentehuis afbeelding zijn
geschonken aan de organisatie.
SWA
Portefeuillehouder Jongmans blikt vooruit op het bestuurlijk overleg SWA. Op de agenda staat
o.a. een voorstel voor governancemodel.
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Corona-maatregelen uitstel betaling huur

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij de Portiersloge tot eind van het jaar uitstel van
huurbetaling wil geven. Het college stemt in.
Exitgesprek onderneming Rikxsoort
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij en de burgemeester een gesprek hebben gevoerd met
ondernemer Rikxoort. Dit bedrijf is inmiddels vertrokken uit Alblasserdam en heeft een aantal
ongenoegens geuit in de vorm van feedback. Het college constateert dat er jarenlang zaken
zijn misgegaan en de optelsom is aanzienlijk. Het college neemt de feedback serieus en
constateert dat zij zo niet wil opereren. De casus wordt als leercasus gebruikt om niet efficiënte
patronen te doorzien / systeemfouten op te sporen.
Werving brandweervrijwilligers
Burgemeester Paans meldt dat er in Alblasserdam veel nieuwe aanmeldingen zijn
binnengekomen.
Landvast
Portefeuillehouder Paans meldt dat Landvast een beroep wil doen op de rijksmiddelen voor
toegangscontrole. Het college staat hier positief tegenover.

UITNODIGINGEN
20

Aankondiging: dé inspiratiereis voor bestuurders komt er weer aan - Online Expeditie
Veiligheid 2021

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Het college neemt geen deel aan de reis.
21

Seminar leren van corona; inspirerende inzichten vanuit de praktijk.

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Het college is verhinderd.
22

Save the date themadag tegengaan statelijke dreigingen 17 januari 2022

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Het college is verhinderd.

INGEKOMEN STUKKEN
23

Brief Leden Algemeen bestuur GR Sociaal

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. Het college draagt wethouder Jongmans
voor als afvaardiging namens college.
24

Voortgangsrapportage RMA 2021

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.
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25

SIMAV Raad van Toezicht en College van Beschermers

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. Het college stelt voor dat de burgemeester
zitting neemt in het College van Beschermers.

SLUITING
26

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 2 november 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

5/5

