OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
21 SEPTEMBER 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:
mevrouw Dorien Zandvliet, Wethouder

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.

CORONA
2

Mededelingen

Het college neemt kennis van de actuele COVID-19 situatie en het handhavingsprotocol.
3

Dashboard

Het college neemt kennis van de actuele COVID-19 cijfers.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Paans
4

Vaststellen Rapportage Functionaris Gegevensbescherming 2020/2021 - Voorstel
Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de 'jaarrapportage Privacy Alblasserdam April 2020 / April 2021'2. de
raad te informeren over deze rapportage middels de bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
Conform.
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Het college is zich ervan bewust dat zij ook een verantwoordelijkheid heeft om periodiek
aandacht te geven aan dit onderwerp en voorbeeldgedrag te tonen.
5

Niet openbare informatie en register geheime stukken 2021 - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De door de raad bekrachtigde geheimhouding op te heffen voor die documenten uit bijlage 1
die conform de termijn openbaar kunnen worden gemaakt en de documenten waarvan
geheimhouding niet meer nodig is.
2. Geheimhouding met 1 jaar tot 1 november 2022 te verlengen voor de documenten in bijlage
2.
Het college besluit om:
3. Akkoord te gaan met het openbaar maken van het gehele register geheime en vertrouwelijke
stukken (bijlage 3) en die naar de gemeenteraad van Alblasserdam (na een check op
benamingen) door te geleiden.
Conform met inachtneming van een wijziging.

6

Update lijst moties en toezeggingen - Voorstel
Het college besluit om:
1. De bijgevoegde lijst van moties en toezeggingen te actualiseren.
Het college neemt de lijst met moties en toezeggingen door en vult deze aan met de actuele
status per motie / toezegging.

Portefeuillehouder Jongmans
7

Wijziging GR Drechtsteden (15e wijziging) - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te
stellen
2. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 1, tweede lid
Wet gemeenschappelijke regelingen, om het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke
regeling Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen;
Conform.

Portefeuillehouder Kraijo
8

Regionale klimaatdaptatie Strategie vaststellen - Voorstel
Het college besluit om:
1. De Regionale adaptatie strategie (RAS) vast te stellen.
2. Bijgeleverde raadsinformatiebrief vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad
Conform met inachtneming van een wijziging.
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AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder Kraijo
9

Sanering speelplaats in de Kerkstraat - Voorstel
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Instemmen met het uitvoeren van de sanering
2. Sanering tegelijk met herinrichting Kerkstraat- Oude Lijnbaan uitvoeren
3. Voor de uitvoering van de sanering een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-- en
met de toename van de kapitaallasten van € 4.000,- rekening houden in de
(meerjaren)begroting 2022-2025.
4. De raad bijgevoegde begrotingswijziging te laten vast stellen.
Conform met inachtneming van een wijziging.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
10

MT Besluitenlijst d.d. 6 september / 13 september 2021

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijsten.
11

Vooruitblik herdenking medewerker J.R. d.d. 22 september 2021

Het college blikt vooruit op de herdenkingsbijeenkomst.
12

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. video en fotoshoot
wervingscampagne.

Vaststellen besluitenlijst
13

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 14 september 2021

Conform.

Regionale ontwikkelingen
15

Terugblik ONS-D d.d. 16 september 2021

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D.
O.a. voorstel Iconisch Communiceren. College gaat akkoord met commitment voor € 15.000,- .
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16

Terugblik strategische college-ontmoeting d.d. 14 september 2021

Het college blikt terug op de strategische college-ontmoeting van 14 september 2021.

Raadsaangelegenheden
17

Vooruitblik Commissie d.d. 21 september 2021

Het college blikt vooruit op de commissies.
18

Vooruitblik Werksessie met Bureau Berenschot over onderzoek 213a

Het college blikt vooruit op de sessie van de raad met Berenschot inzake onderzoek 213A.
19

Vooruitblik BIO Omgevingswet d.d. 23 september 2021

Het college blikt vooruit op de BIO omgevingswet. Rol van de raad staat centraal deze BIO.

Rondvraag
20

Rondvraag openbaar

Themamiddag VAR Kwetsbare personen in kwetsbare wijken
Burgemeester koppelt terug uit themamiddag.

UITNODIGINGEN
22

Save the date : VNG Bestuurdersdag 2021 en aansluitend Algemene Ledenvergadering
d.d. 26 november 2021

Het college bespreekt de uitnodigingen.

INGEKOMEN STUKKEN
23

Zienswijze ontwerp Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland 2021

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.
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SLUITING
24

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 28 september 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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