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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

7 DECEMBER 2021 

 

Locatie: Vergaderruimte Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:  

Dhr. Jaap Paans, Burgemeester                                 

Dhr. Arjan Kraijo, Wethouder                              

Dhr. Kees Jongmans, Wethouder                       

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

CORONA 

2 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele situatie COVID-19. O.a. terugkoppeling Veiligheidsberaad 

inzake buitensport en vaccinatiebeleid. Ook terugkoppeling kerken n.a.v. verzoek college 

maatregelen te nemen. 

3 Dashboard  

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

BESPREEKSTUKKEN  

Portefeuillehouder Kraijo 

4 Samenwerkingsovereenkomst R-net haltes fase 2 DMG te Alblasserdam - Voorstel 

Het college besluit om: 

1. De Samenwerkingsovereenkomst R-net haltes fase 2 DMG te Alblasserdam inclusief                

het erratum aan te gaan. 

Conform. 
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Portefeuillehouder Jongmans  

5 Scenariokeuze basisschool 't Nokkenwiel locatie Boerenpad - Voorstel 

1. Kennis te nemen van de scenario's uit het haalbaarheidsonderzoek en opdracht te geven  

   om tot verdere uitwerking over te gaan, waarbij scenario 2 op basis van inhoud de voorkeur  

   geniet mits passend binnen de gestelde financiële kaders van de perspectiefnota.  

2. Voor bijlage 2 "Oplegger onderwijskundige visie openbaar onderwijs" geheimhouding op te                                            

leggen tot aan de behandeling van het raadsvoorstel dat betrekking heeft op de 

kredietaanvraag voor de vernieuwing van basisschool 't Nokkenwiel locatie Boerenpad.  

Beslispunt 1 herformuleren: 

Kennis te nemen van de scenario's en geeft opdracht tot verdere uitwerking over te gaan, 

waarbij scenario 2 op basis van inhoud de voorkeur geniet mits passend binnen de gestelde 

financiële kaders van de perspectiefnota.  

Het college stemt in met beslispunt 2.  

Het college verzoekt ook te kijken naar de mogelijkheden van scholenbouw in combinatie met 

(starters)wonen en in het ontwerp ook ruimte te laten voor een eventuele toekomstige 

huisvesting 0-4 jarigen. Het college vindt het fijn dat de school ook kijkt naar mogelijkheden 

voor medefinanciering. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

7 Benoeming hoofdstembureau verkiezingen - Voorstel 

1. Instemmen met de benoeming voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026 als lid      

van het hoofdstembureau: 

- Dhr. J.G.A. Paans, burgemeester en voorzitter van het hoofd stembureau 

- Mw. A. Conrad, griffiemedewerker en plaatsvervangend voorzitter 

- Dhr. P. Bouman, juridisch controller 

- Mw. W. Gerritse, lid, herbenoeming- Mw. H.W.J.M. van Rymenant, lid En als 

plaatsvervangend leden: 

- Mw. N. de Jong, herbenoeming 

- Mw. I. Ballootje                                                                                                                           

Mw. A. de Gooijer  

Conform. 
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Portefeuillehouder Jongmans 

8 Fusie SOBA met OZHW: vaststellen convenant - Voorstel 

Het college besluit om: 

1. Het "Convenant Gemeentelijk Toezicht Openbaar Onderwijs Stichting Onderwijsgroep 

ZuidHollandse Waarden voor PO en VO" vast te stellen conform de tekst zoals opgenomen 

in bijlage 1   

2. De voorzitter van het platform gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs volmacht te 

verlenen om het convenant namens gemeente Alblasserdam te ondertekenen  3. De 

gemeenteraad van Alblasserdam via het raadsvoorstel met betrekking tot de 

statutenwijziging ook over de vaststelling van het convenant te informeren   

Conform. 

9 Fusie SOBA met OZHW: statutenwijziging - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van Stichting Onderwijsgroep Zuid- 

Hollandse Waarden voor PO en VO zoals opgenomen in bijlage 1 

2. Kennis te nemen van het door het college van B&W vastgestelde Convenant Gemeentelijk  

Toezicht Openbaar Onderwijs Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en 

VO  

Het college besluit om: 

3. De gewijzigde statuten van Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en 

VO zoals opgenomen in bijlage 1 voor te leggen aan de gemeenteraad van Alblasserdam   

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

10 Nieuwjaarsreceptie  - Lichtpuntjes voor 2022  

Het college blikt vooruit op de Nieuwjaarsreceptie 2022.  

11 Vooruitblik PFO Integraal d.d. 14 december 2021  

Het college blikt vooruit op het geplande PFO Integraal van 14 december met thema 

voorraadagenda. 

12 MT besluitenlijst d.d. 29 november 2021  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

13 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 
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Vaststellen besluitenlijst 

14 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 30 november 2021  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

16 Terugblik ONS-D d.d. 2 december 2021  

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. 

17 Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 7 december 2021  

Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag van vandaag. 

Raadsaangelegenheden 

18 Terugblik Raad d.d. 30 november 2021  

Het college blikt terug op de raad van 30 november 2021. 

19 Terugblik Presidium d.d. 1 december 2021  

Burgemeester koppelt terug uit presidium. Onder andere een stukje onvrede bij de raad over 

de grote hoeveelheid omvangrijke stukken in de decemberronde.  

20 Vooruitblik Werkbijeenkomst Haven-Zuid d.d. 9 december 2021  

Het college blikt vooruit op de werkbijeenkomst. Er mist wat bestuurlijke regie op deze 

bijeenkomst. Portefeuillehouder Kraijo pakt dit op.  

Rondvraag 

21 Rondvraag openbaar 

Ondergrondse containers tijdens kerstdagen 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er vanwege de verwachte hoeveelheid vuilnis extra rondes 

worden aangeboden door HVC op zondag 26 december en 2 januari. Het college is hier geen 

voorstander van, maar vindt zwerfvuil kwetsbaar rond de jaarwisseling. Zij verzoekt de 

portefeuillehouder met de buitendienst te kijken naar een extra ronde in de eerste week na de 

kerstdagen.  

Coatinc 

Portefeuillehouder Paans koppelt terug uit gesprek met Coatinc. Zij zijn voornemens te 

investeren in duurzaamheid.  
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INGEKOMEN STUKKEN 

23 DG&J | Tweede Burap DG&J 2021 - ter kennisneming 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

24 Kopie van aanbieding rekenkamerrapport 2021 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

25 Lbr. 21/081 - Extra ALV op 13 januari 2022 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

26 Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken Grenzeloos Samenwerken november 2021 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

SLUITING 

27 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

         Vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021  

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                   de secretaris, 

 


