OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
29 JUNI 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:
de heer Peter Verheij, Wethouder
mevrouw Dorien Zandvliet, Wethouder

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.

CORONA
2

Mededelingen

Het college bespreekt de actuele situatie COVID-19. Het lokale kernteam Corona schaalt af
naar waakvlamstand.
3

VNG Ledenbrief

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.
4

Dashboard Covid-19

Het college neemt kennis van de actuele cijfers COVID-19.
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BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Paans
5

Aanwijzingsbesluit Lammetjeswiel - Voorstel
Het college besluit om:

1. Het aanwijzingsbesluit betredings- en verblijfverbod recreatiegebied Lammetjeswiel voor de
permanente afsluiting van het Lammetjeswiel in de avonduren, vast te stellen.
Conform.

Portefeuillehouder Kraijo
6

Addendum Perspectiefnota

Conform met inachtneming van de wijzigingen. Burgemeester Paans krijgt mandaat de
wijzigingen door te voeren.

AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder Paans
7

Aanstellingen nieuwe trouwambtenaren - Voorstel

1. Mevrouw H.F. B. te benoemen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 jaar.
2. Mevrouw P.N. van M.-S. te benoemen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1
jaar.
3. De heer J. van H. te benoemen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 jaar.
Conform.

Portefeuillehouder Kraijo
8

Inhuur projectleider Havengebied - Voorstel

1. Af te wijken van het advies van inkoop voor wat betreft het stoppen met de inhuur van de
huidige projectleider van het project Havengebied omdat - gezien de fase van het project
Havengebied- de inzet van de huidige projectleider cruciaal is om de opdracht succesvol af
te ronden.
2. Op advies van inkoop als gemeente Alblasserdam t.b.v. het project Havengebied een
dienstopdracht te formuleren en voor deze dienstopdracht de huidige projectleider
Havengebied in te huren vanaf 1 juli 2021 tot maximaal 1 februari 2022 .
Conform.
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9

Jaarrekening 2020 - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De jaarstukken 2020 van de gemeente Alblasserdam vast te stellen.
2. Het voordelig resultaat van € 984.000 als volgt te bestemmen:


Vorming bestemmingsreserve



Overheveling naar 2021



Toevoeging algemene reserve

Totaal

€

478.000

-

90.000

-

416.000

€

984.000

3. De 'Rapportage Intergemeentelijk Toezicht - verslagjaar 2020' vast te stellen.
Conform, met inachtneming dat dit een voorlopig resultaat is.
Het college neemt de jaarrekening door en voert een aantal wijzigingen in de teksten door. De
accountantscontrole is nog in volle gang. Het college constateert dat er nog een paar dagen
nodig is voordat de jaarrekening onder embargo naar de raad gestuurd kan worden. Dit onder
voorbehoud van de bevindingen van de accountant.

Portefeuillehouder Jongmans
10

Koersplan Regionale aanpak Laaggeletterdheid - Voorstel

1. kennis te nemen van de Regionale aanpak Laaggeletterdheid verwoord in het koersplan
"Taal is zeg maar niet zo mijn ding".
Conform.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
11

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.

Vaststellen besluitenlijst
12

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 22 juni 2021

Conform.
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Regionale ontwikkelingen
14

Terugblik ONS-D d.d. 23 juni 2021

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D Extra waarin een voorstel tot
stemverhoudingen is voorbereid.
15

Terugblik Vervolg Ontbijtsessie Transitie naar GR Sociaal d.d. 25 juni 2021

Het college blikt terug op de ontbijtsessie GR Sociaal.
16

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 6 juli 2021

Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.
17

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 8 juli 2021

Het college blikt vooruit op het DSB.

Raadsaangelegenheden
18

Terugblik Auditcommissie d.d. 22 juni 2021

Het college blikt terug op de auditcommissie.
19

Terugblik Commissies Bestuur/Samenleving en Grondgebied d.d. 22 juni 2021

Het college blikt terug op de commissievergaderingen van afgelopen dinsdag.
20

Terugblik Werkbijeenkomst raad over de PPN d.d. 24 juni 2021

Het college blikt terug op de werkbijeenkomst over de Perspectiefnota.
21

Vooruitblik Raad d.d. 29 juni 2021

Het college blikt vooruit op de raad van 29 juni 2021.
22

Vooruitblik Raadsinformatieavond Covid-19 : update en vooruitblik

Het college blikt vooruit de raadsbijeenkomst COVID-19.
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Rondvraag
23

Rondvraag openbaar

JOP
Portefeuillehouder Jongmans meldt dat hij aandacht heeft gevraagd voor voortgang
opknappen JOP. Burgemeester Paans meldt dat twee daders van de vernielingen aan de JOP
zijn veroordeeld tot betaling van (een gedeelte) van de kosten.

INGEKOMEN STUKKEN
25

U wordt als gemeenteraadslid vals voorgelicht door 3 ministeries over de
rechtmatigheid van windturbine vergunningen

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.
26

Bestuurlijke handreiking risico's energietransitie

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.

SLUITING
27

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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