OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
1 JUNI 2021
Locatie: De Rederij - Vergaderkamer De Stuurhut
Aanwezig:
Leden:
de heer Jaap Paans, Burgemeester
de heer Peter Verheij, Wethouder
de heer Arjan Kraijo, Wethouder
de heer Kees Jongmans, Wethouder
mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris
Afwezig:
Leden:
mevr. Dorien Zandvliet, Wethouder

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.
2

Terugblik Coalitieoverleg d.d. 31 mei 2021

Het college blikt terug op het coalitie-overleg van 31 mei 2021. Naar aanleiding van de breuk in
de coalitie-samenwerking kondigt Peter Verheij zijn ontslag aan. Het college staat stil bij de
consequenties en spreekt uit gezamenlijk zorg te dragen voor een ordentelijke overdracht en
afronding. Wethouder P.J. Verheij heeft zijn ontslag ingediend per 1 juli 2021, per direct zijn
taken heeft neergelegd.
De burgemeester bedankt dhr. P. Verheij voor zijn inzet.

STRATEGISCHE DISCUSSIE
CORONA
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AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder Wethouder Kraijo
4

Opgang Nedersassen
1. In te stemmen met variant 7b.
2. Een krediet van € 68.750 (variant 7b) beschikbaar te stellen en de daarbij horende
kapitaallasten € 13.000 te dekken met de vrijvallende kapitaallasten van de investering
Raadhuisplein
3. In te stemmen met de openingstijden van 9.00 tot 21.00 en dan zeven dagen in de week.
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen
Conform met inachtneming van een wijziging.

Portefeuillehouder Wethouder Jongmans
BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Wethouder Verheij
6

Speelruimtebeleidsplan
1. Het nieuwe Speelruimtebeleidsplan 2021-2036 vast te stellen.
2. Het huidige krediet jaarlijks structureel te verhogen met een bedrag van € 73.750,--.
De extra kapitaalslasten van € 5.700 kunnen worden gedekt door verlaging van het in de
begroting opgenomen jaarlijkse onderhoudsbudget voor speelterreinen.

Conform.

Portefeuillehouder Wethouder Kraijo
7

RIB Te nemen besluiten voor inwerkingtreding omgevingswet

1. Raadsinformatiebrief vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad
Conform met inachtneming van een wijziging.
8

Vooroverleg West-Kinderdijk 375 Biggelmee

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 6 appartementen aan de
WestKinderdijk 375
2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
Conform met inachtneming wijziging.
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Portefeuillehouder Wethouder Jongmans
10

Vervolg nieuwe samenwerking Drechtsteden en transitiekosten

1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren
2. In te stemmen met de notitie "Uitwerking Uitgangspuntennotitie 'toekomstige
samenwerking Drechtstedengemeenten' - als nadere duiding en invulling op de
uitgangspuntennotitie 'toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten' (januari
2021) en de duidingsbrief van 23 februari 2021 - in het bijzonder met de daarin
genoemde uitgangspunten alsmede het voorstel voor de financiële afwikkeling van de
transitie
Conform.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
12

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.

Uitnodigingen
28

Regie in de Regio

14

Uitnodiging installatie Aart-Jan Moerkerke

Het college neemt kennis van de uitnodiging.

Vaststellen besluitenlijst
15

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 25 mei 2021

Conform met inachtneming van een wijziging.

Regionale ontwikkelingen
17

Terugblik ONS-D d.d. 27 mei 2021

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. O.a. Groeiagenda, Afzenderschap
Drechtsteden.
18

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 1 juni 2021

Het college blikt vooruit op de Drechtstedenmiddag van vandaag.
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19

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 3 juni 2021

Het college blikt vooruit op de DSB-vergadering.

Raadsaangelegenheden
20

Terugblik Raad d.d. 25 mei 2021

Het college blikt terug op de raadsvergadering van 25 mei 2021.

Rondvraag
22

Rondvraag openbaar

Vestiging machinefabriek Kubota

Portefeuillehouder Verheij meldt dat Kubota zich gaat vestigen op het Goodmanterrein.
Gesprek GGiN
Portefeuillehouder Verheij en burgemeester Paans koppelen terug uit gesprek met de
voorganger en een kerkenraadslid over eventuele ruimte voor uitbreiding aantal aanwezigen
tijdens kerkdienst.

INGEKOMEN STUKKEN
24

Nieuwsbrief en uitnodiging transitie GR Sociaal

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.

SLUITING
27

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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