OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
8 JUNI 2021
Locatie: De Rederij - Vergaderkamer De 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 Corona-situatie.

STRATEGISCHE DISCUSSIE
3

Bespreken PPN 2022

Het college bespreekt in het bijzijn van het MT en een financieel adviseur de eerste cijfermatige
bevindingen van de Perspectiefnota. Het college complimenteert de opstellers voor dit product.
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BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Burgemeester Paans
7

Machtigingsbesluit dagvaarding Klein Alblas

1. Burgemeester J.G.A. Paans conform bijgevoegd (concept)machtigingsbesluit te machtigen
om namens uw college al hetgeen te doen wat in verband met de civiele procedure met
Klein Alblas CV nodig en wenselijk is.
Beslispunt 1: Conform
Het college beslist voorts:
2. De machtiging van burgemeester Paans met terugwerkende kracht per 1 juni 2021 in
werking te laten treden.
3. De machtiging van Wethouder Verheij per 1 juni 2021 in te trekken.
8

Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over aanrijtijden
politie

1. Kennis nemen van RIB welke namens Burgemeester aan gemeenteraad wordt verstuurd.
Het college neemt deze RIB voor kennisgeving aan. RIB wordt verstuurd vanuit burgemeester.

Portefeuillehouder Wethouder Kraijo
9

Brief provincie busstation Alblasserdam Grote Beer

1. De bijgevoegde brief aan de provincie te sturen met het verzoek om de plannen voor het
busstation Alblasserdam Grote Beer verder voort te zetten zoals dat eerder bedacht is.
Conform met inachtneming van wijziging.
10

Brief bewoner verkeersveiligheid en snelheid Vinkenpolderweg

1. Geheimhouding: 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 geheimhouding op te leggen met betrekking tot beide bijlagen bij dit voorstel:
a. bijlage: 20210526 concept-antwoord verkeersveiligheid en snelheid Vinkenpolderweg aan Fam. L.
b. bijlage: 20210416 bericht verkeersveiligheid en snelheid Vinkenpolderweg – van
Fam. L.
2. Brief van bewoner beantwoorden middels bijgevoegd concept-antwoordbrief
Het college gaat akkoord met beantwoording van de brief. Het college ziet geen grondslag voor
het opleggen van geheimhouding en verzoekt dit beslispunt te verwijderen.
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Portefeuillehouder Wethouder Jongmans
11

Adhesieverklaring Centrale toegang

1. In te stemmen met ondertekening van de adhesie verklaring Centrale toegang Alblasserdam.
2. Wethouder Kees Jongmans volmacht te verlenen voor ondertekening.
Conform.
Verzoek om met memo ook de raad in kennis te stellen.

AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder Burgemeester Paans
12

Behoud collectie kunstwerken Gemeente Alblasserdam in De Rederij

1. De 50 kunstwerken op de lijst in bijlage 1 te behouden voor de gemeente Alblasserdam.
2. de 27 kunstwerken in bijlage 2 lokaal te veilen.
3. Uit het budget kunst en cultuur wordt €9400,- vrijgemaakt voor restauratie van de eerste 10
werken in 2021. Dit aan de hand van de aan te vragen offerte. De opbrengst van de veiling
te besteden aan deze offerte en mogelijk extra restauratiewerkzaamheden.
Conform.

Portefeuillehouder Wethouder Kraijo
14

Vooroverleg Havenstraat 2

1. Niet in te stemmen met het vooroverleg van de Havenstraat 2 voor het gebruik van de grond
als (privé) tuin om zowel ruimtelijke als privaatrechtelijke redenen.
2. Niet in te stemmen met verkoop ( of in gebruik geving anderszins) van gemeentegrond voor
privé-doeleinden.
Conform.

Portefeuillehouder Wethouder Jongmans
15

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 Gemeente Alblasserdam

1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Gemeente Alblasserdam in te
trekken
2. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 Gemeente Alblasserdam vast te
stellen.
Conform.
Wethouder Jongmans meldt dat het OOGO inmiddels ook op de hoogte is gesteld.
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OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
16

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. mishandeling BOA,
openingsplan Rederij, werkdruk.

Vaststellen besluitenlijst
18

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 1 juni 2021

Conform met inachtneming van een wijziging.

Regionale ontwikkelingen
20

Vooruitblik ONS-D d.d. 10 juni 2021

Het college blikt vooruit op het ONS-D van 10 juni.

Raadsaangelegenheden
21

Vooruitblik Presidium d.d. 9 juni 2021

Het college blikt vooruit op het presidium.
23

Planning jaarstukken

Het college bespreekt de planning van de jaarstukken.
24

Lijst met dossiers tot einde collegeperiode

Het college bespreekt de over te dragen dossiers.

Rondvraag
25

Rondvraag openbaar

Voortgang handhavingsverzoeken
Portefeuillehouder Kraijo meldt de stand van zaken rondom een drietal handhavingsverzoeken:
-Terrein Kloos/Zoutloods (opruimen en veiligstellen) - afgerond
-Cortgene 9 (herstel gevel)- afgerond.
-Overkapping Damzicht- staat nog open.
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Uitspraak toepassing bestuursdwang OTT
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de rechter de gemeente niet in het gelijk gesteld. De
Omgevingsdienst heeft haar werkprocessen inmiddels aangepast op de uitspraak.
PFAS in moestuinen
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er in navolging van de resultaten uit het onderzoek naar de
bodemkwaliteit van de moestuinen rondom Chemours nu ook een onderzoek gestart wordt
naar de bodemkwaliteit van moestuinen in het omliggende gebied. Alblasserdam behoort hier
ook toe. De moestuinverenigingen zijn hierover geïnformeerd. De raad wordt komende raad
mondeling geïnformeerd.
Bestuurlijke werkgroep Werken en Economie
Portefeuillehouder Jongmans koppelt terug uit het overleg. Burgemeester Paans neemt de
deelname aan deze werkgroep over.
Overleg bestuur SIMAV
Portefeuillehouder Jongmans koppelt terug uit overleg bestuur SIMAV.
Geluidsoverlast moskee
Portefeuillehouder Jongmans meldt dat hij klachten heeft ontvangen over geluidsoverlast van
de moskee. Hij gaat het gesprek met de moskee aan.

INGEKOMEN STUKKEN
28

Eindevaluatie Aanjaagteam SOJ

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.

SLUITING
29

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering
Vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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