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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

23 AUGUSTUS 2022 

 

Locatie: De Stuurhut, De Rederij  

Aanwezig: 

Leden:                                                                         

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                 

de heer Frederik de Gier, Wethouder;                      

mevrouw Margreet de Deugd-Bos, Wethouder;                

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; 

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

Afwezig: 

Leden:                                                         

de heer Marten Japenga, Wethouder 

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. Wethouder Japenga is afwezig. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

3             Stand van zaken boerenprotest  

Het college bespreekt de stand van zaken van het boerenprotest met de omgekeerde 

vlaggen in het dorp. Er is een besluit genomen de vlaggen te verwijderen. Hiermee is een 

start gemaakt. Inmiddels is er contact met een aantal actievoerders. Op woensdagavond 

staat er een gesprek gepland tussen een deel van de actievoerders en de burgemeester 

over gepaste vormen van protest.  

4             Collegeprogramma + Bestuursadviseur  

Het college bespreekt de 70% versie van het collegeprogramma. Volgende week volgt een 

tweede behandeling. Op 1 september moet er een finale klap op het document komen. Het 

college wil resultaatgericht werken en daarvoor gebruik maken van meetbare indicatoren. 

Samen met het Onderzoekscentrum Dordrecht is bekeken welke indicatoren er al 

voorhanden zijn en welke ontwikkeld moeten worden. In 2024 wil het college een 

tussenevaluatie uitvoeren. Het idee is om deze tussenevaluatie als opmaat naar de 

begroting te bespreken in de raad van oktober 2024. 
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OEKRAINE 

6 Mededelingen  

Het college bespreekt de laatste stand van zaken opvang Oekraïne. Ook de samenhang 

met vraagstuk asielzoekers en statushouders wordt besproken. Het college wil graag zicht 

op de hoogte en de invulling van de extra opgelegde taakstelling.  

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

7 Aanwijzingsbesluit toezichthouders - Voorstel 

1. De aanwijzingsbesluiten van 18 augustus 2020 en 20 juli 2021 in te 

trekken 

2. De bijgevoegde aanwijzingsbesluiten vast te stellen 

3. De burgemeester verzoeken de aanwijzingsbesluiten van 20 juli 2021 in 

te trekken 

4. De burgemeester verzoeken de bijgevoegde aanwijzingsbesluiten vast te 

stellen 

Conform. 

Portefeuillehouder De Gier 

9 Realisatie Zijderveldkerk - Voorstel De gemeenteraad 

voor te stellen om: 

1. De stedenbouwkundige randvoorwaarden, opgesteld door Bosch Slabbers          

d.d. 13 februari 2022, vast te stellen voor de locatie Vinkenpolderweg 19b te 

Alblasserdam.  

2. Kennis te nemen van het integraal advies ruimtelijke ordening, d.d. 1 augustus 

2022, en geen medewerking te verlenen aan het huidige ontwerp van de 

Zijderveldkerk op de Vinkenpolderweg 19b te Alblasserdam. 

Het college bespreekt het voorstel en besluit het voorstel aan te houden. Er vindt deze week 

nog een gesprek plaats met het kerkbestuur.  

10 RIB Omgang accent Fit & Groen dorp in de polder - 

Raadsinformatiebrief Het college besluit om: 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad 

Conform. 
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12 Vaststellen coördinatieregeling Wro Wipmolen locatie - Voorstel De 

gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren voor het project Wipmolen locatie, waarbij de volgende 

onderdelen gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt worden: 

het bestemmingplan "Wipmolen locatie", en; 

de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en zo nodig aangevuld met voor de 

ontwikkeling noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit de Wet ruimtelijke 

ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Conform. 

 

13 Vaststellen bestemmingsplan Parapluherziening Geluid Aan de Noord, 

herziening Van Hennaertweg - Voorstel Het college besluit om: 

1. Kennis nemen van en instemmen met het ontwerp "bestemmingsplan 

Parapluherziening Geluid Aan de Noord, herziening Van Hennaertweg" 

2. Het ontwerp bestemmingsplan voor de zienswijzenprocedure ter inzage te leggen 

3. De gemeenteraad door middel van een  raadsinformatiebrief te informeren 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

14           Vooruitblik Heisessie College en gedeeltelijk met het MT d.d. 1 en 2 september 2022  

Het college blikt vooruit op de geplande heisessie in september en stemt in met concept 

programma. Zij wil ook graag communicatie college-raad als extra agendapunt opnemen. 

15 Voorraadagenda 

Het college bespreekt de voorraadagenda en geeft de wijzigingen door. 

16 Lijst moties en toezeggingen voor het college 

Aangehouden. Behandeling volgende week. 

17 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

18 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 26 juli 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

20 Mededelingen  

Geen bespreekpunten. 
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Raadsaangelegenheden 

21 Mededelingen  

Geen bespreekpunten. 

Rondvraag 

22 Rondvraag openbaar 

Zuidelijk Havengebied 

Portefeuillehouder de Gier koppelt terug over gesprekken met bezwaarmakers en Oceanco. 

Overlast racewagens 

Wethouder Pardo vraagt aandacht voor de geconstateerde overlast. Burgemeester geeft 

aan dat hier aandacht voor is. 

Zomerpaspoort 

Portefeuillehouder De Deugd staat even stil bij de activiteiten van het zomerpaspoort. Dit 

jaar was het zomerpaspoort wederom een succes. Zij bedankt een ieder die dit mogelijk 

heeft gemaakt! 

Dorpspicknick 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij vrijdag aanwezig is bij de dorpspicknick in het 

Groene Woude Wik welke door de Stichting Welzijn Alblasserdam voor de derde keer 

georganiseerd wordt.  

Zwembad 

Portefeuillehouder De Gier geeft het college een update over het zwembad. Er is in het 

zomerreces hard gewerkt om de raad in september een keuze te kunnen laten maken over 

het voortbestaan van het bad EN om daarna direct van start te kunnen met de 

werkzaamheden.  

Gascontract 

Secretaris Van Heeren geeft een update van de aanbesteding gasleverantie. Vandaag 

wordt er, anders dan vermeld, geen bieding gedaan door de selecteerde gasaanbieders. De 

gasmarkt is tijdelijk gesloten. De bieding is een week uitgesteld.  

INGEKOMEN STUKKEN 

24 Rouwkaart mevr. W.S. v.d. K. 

Het college neemt kennis van het overlijdensbericht. 

UITNODIGINGEN  

25 Uitnodiging bijeenkomst CRO+ 

De vliegroutes boven Alblasserdam worden gewijzigd. Het college wil graag deelnemen aan 

de bijeenkomst om de gevolgen voor Alblasserdam goed in beeld te krijgen. 
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26 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

               Het college bespreekt de uitnodigingen.  

SLUITING 

27 Sluiting 

                Burgemeester sluit de vergadering.  

           

               Vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

 

 

                                                                                                                                  de burgemeester, 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 

 


