OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
2 MAART 2021
Locatie: De Rederij, vergaderkamer De Stuurhut - 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 Paans opent de vergadering.

CORONA
3

Covid-19 leeswijzer

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.

4

Covid-19 dashboard

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.
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AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder A. Kraijo
6

Raadsinformatiebrief Stand van zaken PFOA en GenX - Raadsinformatiebrief
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Kennis nemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief door te sturen naar gemeenteraad
Conform met inachtneming van de wijzigingen.

7

Uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus – Groeiagenda Drechtsteden 2030 - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het uitvoeringsprogramma 2021 van de Groeiagenda Drechtsteden 2030 vast te stellen2.
Kennis te nemen van de cyclus van de Groeiagenda
Het college besluit om:
2. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2021 en door te geleiden naar de raad
Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat deze
wijzigingen door te voeren.

Portefeuillehouder C.W.M Jongmans
8

Procesevaluatie DOK12 - Voorstel
Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de procesevaluatie DOK12 uitgevoerd door het OCD.
2. De gemeenteraad te informeren over de procesevaluatie DOK12 met bijgevoegd
raadsinformatiebrief en de factsheet 'Evaluatie DOK12'.
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijo en Jongmans krijgen
mandaat de wijzigingen door te voeren.

9

Beantwoording vragen fractie D66 fusie SOBA en OZHW - Raadsinformatiebrief

1. Kennis te nemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de
schriftelijke vragen van de fractie D66 over de fusie van Stichting Openbaar Basisonderwijs
Alblasserdam (SOBA) met Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW)
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad van Alblasserdam
Conform.
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Portefeuillehouder P.J.Verheij
10

Advies Rib schriftelijke vragen PvdA feb 2021 - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De raadinformatiebrief inzake de schriftelijke vragen van de PvdA vast te stellen en deze
door te geleiden naar de gemeenteraad.
Conform.

11

Advies bezwaarschrift - Voorstel

Het college besluit om:
1. in te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie Jeugd ZHZ.d.d 15 januari
2021 en het bezwaarschrift gericht tegen besluit van 27 mei 2020 ongegrond te verklaren.
2. het bestreden besluit van 27 mei in stand te laten en de beslissing op bezwaar te
beschouwen als resultaat van de heroverweging.
3. het verzoek om een kostenvergoeding af te wijzen.
Conform.

12

Afronden project Renovatie gemeentehuis en Raadhuisplein - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Geheimhouding op te leggen voor de financiële bijlage vanwege economische of financiële
belangen overheid: ( art 10, lid 2 onder b wob) Het college besluit om:
2. Kennisnemen van Raadsinformatiebrief en instemmen met doorgeleiding naar raad
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Verheij krijgt het mandaat
om de wijzigingen door te voeren.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
13

Wekelijkse nieuwsbrief S. van Heeren

Het college neemt kennis van de wekelijkse nieuwsbrief voor medewerkers.

15

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.
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Vaststellen besluitenlijst
16

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 23 februari 2021

Conform.

Regionale ontwikkelingen
20

Terugblik ONS-D d.d. 25 februari 2021

Het college blikt terug op het ONS-D van 25 februari 2021.
21

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 2 maart 2021

Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag van vanmiddag / avond.

22

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 4 maart 2021

Het college blikt vooruit op de vergadering van het DSB.

Raadsaangelegenheden
23

Vooruitblik Presidium d.d. 9 maart 2021

Volgende week agenderen.

24

Vooruitblik Bio Transferium d.d. 11 maart 2021

Agenderen voor volgende week!

Rondvraag
25

Rondvraag openbaar

Kloos
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit Digitale Bewonersavond inzake terrein Kloos.
Presentatie is door de aanwezigen goed ontvangen.
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INGEKOMEN STUKKEN
27

Ingekomen stukken

Geen bespreekpunten.

SLUITING
28

Sluiting

Burgemeester Paans sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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