OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
13 JULI 2021
Locatie: De Rederij
Aanwezig:
Leden: de heer Jaap Paans, Burgemeester
de heer Arjan Kraijo, Wethouder
de heer Kees Jongmans, Wethouder
mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris
Afwezig:
Leden:
mevrouw Dorien Zandvliet, Wethouder

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.
2

12.00 - 12.15 uur - Kennismaking nieuwe medewerker

Het college maakt kennis met een nieuwe medewerker.

STRATEGISCHE DISCUSSIE
4

12.30 - 14.00 uur - PFO Integraal - 213a onderzoek - College/MT en adviseurs

Het college bespreekt samen met de adviseurs van Berenschot de spelregels en gedragsregels
voor de samenwerking met de grote stichtingen.

CORONA
5

Mededelingen

Het college bespreekt de actuele stand van zaken COVID-19.

BESPREEKSTUKKEN Portefeuillehouder Jongmans
7

Jaarverslag gemeentelijke erfgoedcommissie 2020 - Voorstel

De gemeenteraad voor te stellen om:
Kennis te nemen van het jaarverslag van 2020 van de gemeentelijke Erfgoedcommissie
Het college besluit om:
Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform.

AKKOORDSTUKKEN Portefeuillehouder Paans Portefeuillehouder Jongmans
9

Gunning leerroutes B1 en Z m.b.t. inburgering - Voorstel
Het college besluit om:
1. In te stemmen met de uitslag van de beoordeling van de inschrijvingen inzake de regionale
aanbesteding lnkoop Inburgeringsaanbod B1 en Z-route.
2. Over te gaan tot gunning conform het resultaat van de beoordeling.
3. Het Servicecentrum Drechtsteden te machtigen namens de aanbestedende diensten de
gunningsbeslissing kenbaar te maken aan de inschrijvers.
4. Op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid Gemeentewet in samenhang met artikel
10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding te
bekrachtigen ten aanzien van de bijlage 'Gunningsadvies regionale aanbesteding B1 en
Zroute".
Conform.

10

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugdhulp - Voorstel
Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet intrede per 1 januari
2022 en de VNG ledenbrief 'Verzoek om ondertekening convenant wijziging
woonplaatsbeginsel'.
2. In te stemmen met de ondertekening van het convenant 'implementatie woonplaatsbeginsel
Jeugd' door middel van het invullen van het ondertekeningsregister.
3. Wethouder Jongmans te mandateren bedoeld convenant te ondertekenen.
Conform.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
11

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.

12

MT Besluitenlijst van 28 juni 2021

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst.
13

Terugblik Afscheid Peter d.d. 8 juli - Raad/personeel d.d. 8 juli 2021

Het college blikt terug op het afscheid van Peter Verheij op 8 juni 2021 van zowel personeel als
raad.

Vaststellen besluitenlijst
14

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 6 juli 2021

Conform.

Regionale ontwikkelingen
16

Vooruitblik conferentie 14 juli 2021 inzake kostenverdeelsystematiek

Het college blikt vooruit op de conferentie inzake kostenverdeelsystematiek. Inhoudelijk
beredeneerd past variant 2 het beste bij de visie en gekozen lijn van Alblasserdam. (afrekenen
op daadwerkelijk in- en uitstroom in plaats van op BUIG-gelden). De verwachting is dat
Alblasserdam hier een minderheidsstandpunt op inneemt. Inzet morgen is het naar voren
brengen van de standpunten en overeenstemming krijgen op de wijze waarop dit aan de
Drechtraad wordt gepresenteerd. Het lineaire model voor ingroei heeft daarnaast voorkeur bij
college.
17

Vooruitblik ONS-D d.d. 15 juli 2021

Het college blikt vooruit op het ONS-D van 15 juli 2021.
18

Stemverhoudingen GRD

Het college heeft vorige week een besluit genomen over de stemverhoudingen. Op verzoek van
de gemeente Sliedrecht is er een extra voorwaarde aan het besluit toegevoegd. Het college
stemt in met deze wijziging. De RIB wordt aangepast aan de lokale situatie en verstuurd naar
de raad. Portefeuillehouder Jongmans krijgt hiervoor het mandaat.
19

Terugblik Drechtstedendinsdag d.d. 6 juli 2021

Het college blikt terug op de Drechtstedendinsdag.

Raadsaangelegenheden
20

Terugblik en vooruitblik Algemene beschouwingen d.d. 8 juli en 13 juli 2021

Het college blikt terug op de Algemene beschouwingen van 8 juli en bereidt zich voor op de
tweede termijn van vanavond. De schriftelijke antwoorden worden vastgesteld en verstuurd
naar de raad ter ondersteuning van de mondelinge bijdragen.

Rondvraag
21

Rondvraag openbaar

Drechtlab
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit bijeenkomst Drechtlab.
Moskee
Portefeuillehouder Jongmans meldt dat hij kennis heeft gemaakt met het nieuwe bestuur van de
moskee. Volgende week spreekt hij de bewoners.

INGEKOMEN STUKKEN Uitnodigingen
23

Uitnodiging opening Vogeltheater UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk d.d. 16 juli 2021

Het college bespreekt de uitnodiging.
24

Openen zomerpaspoort d.d. 17 juli 2021

Het college bespreekt de uitnodiging.
25

Uitnodiging afscheid burgemeester Jan van Belzen

Het college bespreekt de uitnodiging.
26

DG&J / Publicatie IGJ rapport

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.
27

Agenda en stukken BBC Kostenverdeelsleutel SDD 12 juli 2021

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.

28

Mail van dhr. J. Lavooi - Stichting SUN Drechtsteden

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.

SLUITING
29

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 20 juli 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

