OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
27 JULI 2021
Locatie: Vergaderruimte Stuurhut
Aanwezig:
Leden:
de heer Jaap Paans, Burgemeester
de heer Kees Jongmans, Wethouder
mevr. Saskia van Eck, Loco-secretaris
Afwezig:
Leden:
mevrouw Dorien Zandvliet, Wethouder
de heer Arjan Kraijo, Wethouder
mevrouw Simone van Heeren, Gemeentesecretaris

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de (digitale) vergadering.

CORONA
2

Mededelingen

De prikbus van de GGD stond gisteren aan de Nicolaas Beetsstraat. De burgemeester was
hierbij aanwezig. Het is goed verlopen en georganiseerd. Er was - ondanks het weer- sprake
van een mooie opkomst van de beoogde doelgroepen. Er zijn 124 vaccinaties gezet, waarvan
26 Janssen en 98 Pfizer. Vandaag staat de bus op Scheldeplein. Aan het eind van de week
ontvangt de gemeente een totaaloverzicht op postcodeniveau van het aantal gezette
vaccinaties.
Vanuit de GGD kwam vorige week het signaal dat de vaccinatiegraad in Kinderdijk in het
leeftijdscohort 20-39 (en in het bijzonder 25-29) wat achter bleef. Deze week volgt een nadere
duiding vanuit de GGD.
3

Dashboard Covid-19 week 28

Alblasserdamse cijfers schommelen net onder het gemiddelde van de regio Zuid-Holland-zuid.
Net als elders is in Alblasserdam het aantal positief geregistreerde testen in de leeftijdscohort
10-30 jaar het leeuwendeel van het aantal positief geregistreerde testen.
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BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Jongmans
5

Bestuursopdracht centrale toegang - Voorstel

1. de bestuursopdracht Centrale Toegang vast te stellen.
Conform met inachtneming van een aantal wijzigingen. Het college mandateert wethouder
Jongmans om deze wijzigingen door te voeren.
De wijzigingen betreffen:
1. Het aanpassen van de deelopdracht matching unit op pagina 5: "smarter" formuleren;
2. Het opnemen van een slotalinea dat deze bestuursopdracht een dynamisch procesverloop
kent. Het is als het ware een groeidocument. Intussen zijn ook Woonkracht10 en politie
aangehaakt bijvoorbeeld;
3. De namen in het document vervangen door rollen/functies; en
4. Het beslispunt "de bestuursopdracht vast te stellen" omzetten naar "de bestuursopdracht
Centrale Toegang vast te stellen".
N.B. Het college wenst aan het eind van de collegeperiode deze bestuursopdracht te
actualiseren en op te nemen in de overdracht naar een nieuw college.

Organisatie (door gemeentesecretaris)
8

MT-besluitenlijst d.d. 19 juli 2021

Het college heeft kennisgenomen van de openbare en vertrouwelijke besluitenlijst.
9

Stand van zaken m.b.t. jaarrekening

Op maandag 26 juli 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen senior adviseur
financiën de Leeuw en de vervangende controleleider van Deloitte. De vragen (12 stuks) die
nu nog open staan, liggen ter beantwoording bij team Financiën en Control. In het gesprek is
erop aangedrongen dat het controleteam van Deloitte -ondanks de vakantietijd- aan de slag
moet met de reeds aangeleverde antwoorden. A.s. woensdag om 12 uur is er wederom een
overleg met de controleleider van Deloitte om te bepalen hoe ver de accountant is met de
verwerking van de antwoorden en welke vervolgvragen er vanuit Deloitte zijn gekomen.
Streven is deze week de beantwoording vanuit de organisatie af te ronden. Loco-secretaris van
Eck houdt elke dag vinger aan de pols.
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10

Mededelingen

Loco-secretaris deelt mede dat -in het kader van de organisatieontwikkelingen- de MT-leden
vorige week zijn begonnen aan de jaarlijkse picknickgesprekken met de medewerkers.

Vaststellen besluitenlijst
11

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 20 juli 2021

Conform met inachtneming van 1 wijziging. Deze wijziging betreft het overhevelen van een
item naar de vertrouwelijke notulen.

Regionale ontwikkelingen
13

Vooruitblik extra ONS-D d.d. 29 juli 2021

GR-tekst Sociaal en de wijze waarop de zienswijzen zijn verwerkt is onderwerp van extra
ONSD. Loco-secretaris van Eck en wethouder Jongmans bekijken in hoeverre de
Alblasserdamse zienswijze is overgenomen in de GR-tekst Sociaal. Vooralsnog zijn de
vergaderstukken nog niet ter beschikking gesteld.

Raadsaangelegenheden
14

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Rondvraag
15

Rondvraag openbaar

Loco-secretaris van Eck meldt dat Qbota heeft aangegeven te willen uitbreiden op het
Goodmancomplex. Hiervoor heeft het bedrijf een vooroverleg ingediend.
Wethouder Jongmans geeft aan dat Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld gezamenlijk
overstemming hebben bereikt met de SDD over de uitvoering van de nieuwe wet inburgering
waarbij er ruimte is voor lokaal maatwerk. Hiervoor komt binnenkort een collegeadvies richting
college.
Wethouder Jongmans meldt dat er een bouwaanvraag ligt voor het plaatsen van een tijdelijke
directiekeet aan de Nicolaas Beetsstraat (Voedselbank) van waaruit vrijwilligers van
Schuldhulp spreekuur kunnen houden (experiment).
Burgemeester vraagt zich af of er al een plek is bedacht waar 'het grote witte kunstwerk met de
twee zwartomlijnde figuren' in de Rederij komt te hangen.
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INGEKOMEN STUKKEN
17

Brief afrekening gemeenten 2020

College heeft ervan kennisgenomen.
18

Aanbiedingsbrief beantwoording zienswijze Veiligheidsregio ZHZ

College heeft kennisgenomen van de beantwoording zienswijze Veiligheidsregio ZHZ.
20

Tijdelijke stop instroom nieuwe cliënten William Schrikker Stichting

College heeft ervan kennisgenomen. Deze informatie is intussen ook naar de raad gestuurd.
21

Bedank-email van medewerker E.

Het college heeft kennis genomen van de bedankmail van medewerker E..

SLUITING
22

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de loco-secretaris,
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