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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

30 AUGUSTUS 2022 

 

Locatie: De Stuurhut, De Rederij  

Aanwezig: 

Leden:                                                                           

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                       

de heer Marten Japenga, Wethouder;                                       

de heer Frederik de Gier, Wethouder;                     

mevr. Margreet de Deugd-Bos, Wethouder;                

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; 

mevr.Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

2 Afscheid medewerker  

Het college neemt afscheid van een medewerker.  

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

3             Bespreken collegeprogramma + bestuursadviseur  

Het college bespreekt de concept versie van het collegeprogramma in het bijzijn van de 

strategisch adviseurs. Het college wil van ambitie naar opgaven naar concrete doelen naar 

indicatoren. Zij wil in een voorwoord goed de leeswijzer duiden. Zij neemt vandaag de 

ambities en opgaven door. Aanstaande donderdag bespreken we de finale versie in bijzijn 

van MT en strategisch adviseurs. Ter voorbereiding vraagt het college om ook de check te 

doen of er onderhanden werkzaamheden zijn die buiten de boot vallen.  

TERUGKOPPELING KERNTEAMS  

4 Kernteam Boerenprotest 

Burgemeester koppelt terug uit gesprek met de actievoerders. Burgemeester heeft een 

mooi gesprek gevoerd waarin zorgen zijn geuit door de aanwezigen en de behoefte om die 

zichtbaar te maken in het dorp. De zorgen gaan verder dan alleen het stikstofdossier. De 

aanwezigen maken zich zorgen over de positie van de  'gewone man' in deze samenleving. 

Is daar nog voldoende toekomst en worden de belangen goed behartigd door de overheid? 

Het gesprek heeft geleid tot afspraken over het weghalen van de vlaggen en een start van 

een dialoog met de lokale politiek. 
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5 Kernteam Ukraine  

Het college bespreekt de laatste stand van zaken met betrekking tot opvang Oekraïne.  

Inmiddels is dit vraagstuk groter geworden met asielproblematiek erbij. Er wordt een beroep 

gedaan op extra opvangplekken voor asielzoekers. Alblasserdam staat op het standpunt 

dat zij bovengemiddeld veel Oekraïners opvangt, de opvang in de Jozuakerk in de kern 

vooral opvang asielzoekers betreft (administratief vallen zij onder Oekraïne) en zij aan haar 

taakstelling voor huisvesting statushouders voldoet. Deze taakstelling is onlangs verhoogd. 

Het college wil inzetten op realiseren van die opgave door tijdelijke huisvesting voor 

statushouders te creëren. Zij verzoekt de organisatie tot een opgaveteam te komen om dit 

op korte termijn mogelijk te maken. Wethouder de Deugd wordt bestuurlijk trekker van dit 

team. 

6 Kernteam Zwembad 

Het college bespreekt de laatste stand van zaken van het zwembad. Alle informatie die 

nodig is om een advies aan de raad op te stellen over een keuze tussen scenario A en 

scenario is uitgezet. Om de raad van september is halen is een andere procedure nodig. 

Het presidium wordt gevraagd hieraan mee te werken. Er is in de raad een vraag gesteld 

over het zicht op kinderen die wellicht buiten de boot vallen. Deze vraag valt grotendeels 

buiten de scoop van het project.  Portefeuillehouder De Gier meldt dat de BSSA gegevens 

kan leveren hoeveel kinderen de zwemlessen hebben voortgezet op een andere locatie. 

Inmiddels is ook duidelijk dat er weinig animo is onder de scholen voor zwemlessen buiten 

het dorp (reistijd). Portefeuillehouder De Deugd wordt gevraagd te inventariseren hoeveel 

kinderen er geen toegang tot zwemles hebben.  

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Gier 

7 Naamgeving Kloos - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Voor de woningen van het Plan Kloos de naamgeving "Floris Klooswerf" vast 

stellen 

• 2. Voor de openbare groene ruimte de procedure te starten om te komen tot 

vernoeming van de heer Ruud Boele. 

Het college besluit voor de woningen in het plan de naamgeving Floris Klooswerf vast te 

stellen. 

Het college staat positief tegen de gedachte om op termijn ook de heer Ruud Boele te 

vernoemen gelet op zijn betrokkenheid bij de naamgeving van het gebied. 

Het college hecht echter ook aan de afspraak om mensen pas te vernoemen na minimaal 

10 jaar na overlijden. Zij stelt daarom voor de bouwontwikkeling af te wachten en op het 

moment dat er tot naamgeving gekomen moet worden het dan zittende college hierover een 

besluit te laten nemen. 

8 Nota Ruimtelijke kwaliteit - Voorstel De gemeenteraad voor te 

stellen om: 

• 1. De Nota ruimtelijke kwaliteit Alblasserdam vast te stellen 

• 2. De Welstandsnota 2014 te laten vervallen 

Conform.  
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9 Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2022 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Vaststellen van de huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2022. 

Het college besluit om: 

• 2. Akkoord te gaan met het mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Zuid- 

Holland Zuid. 

Conform met in achtneming van een wijziging. Portefeuillehouder De Gier krijgt mandaat 

om deze wijziging door te voeren. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

10 Zienswijze op 1e begrotingswijziging DG&J inclusief SOJ 2022 - 

Voorstel De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. de opgestelde zienswijze op de 1e bestuursrapportage 2022 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, inclusief de 1e 

bestuursrapportage 2022 van de Service Organisatie Jeugd, vast te stellen. 

Conform met inachtneming van een wijziging.  

11 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociaal - Voorstel De 

gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR Sociaal conform 

bijgevoegd wijzigingsbesluit; 

  

Het college besluit om: 

• 2. Het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Sociaal 

(zestiende wijziging) vast te stellen onder de opschortende voorwaarde dat de raad 

toestemming tot wijziging verleent als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid Wgr 

Aangehouden. Het college wil weten of de experimenteerruimte voldoende geborgd is in de 

regeling. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

12 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. De gemeente is verplicht het 

gascontract met Gazprom op te zeggen vanuit Economisch sanctiebeleid tegen Rusland. 

De Drechtsteden zijn een aanbesteding gestart en vandaag wordt een bieding verwacht die 

24 uur geldig is. Secretaris Van Heeren gaat het contract vanmiddag ondertekenen. De 

kosten voor energie zullen naar verwachting flink stijgen.  

Vaststellen besluitenlijst 

13 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 23 augustus 2022  

Conform met inachtneming van een wijziging. 
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Mededelingen en rondvraag 

15 Rondvraag 

Ontwikkeling Zijderveldlocatie 

Portefeuillehouder De Gier koppelt terug uit het gesprek dat hij met het kerkbestuur heeft 

gevoerd over het ingediende principeverzoek. 

Raadsaangelegenheden 

17 Vooruitblik Presidium d.d. 31 augustus 2022  

Het college blikt vooruit op het presidium. Burgemeester meldt de resultaten van de 

aanbesteding van gascontract. 

18 Vooruitblik heisessie raad dd. 9 en 10 september 2022 

Het college blikt vooruit op de heisessie van de raad. Het college is uitgenodigd om op 

zaterdag aan te sluiten bij de raad. 

19 Vooruitblik Bezoek werkgroep economie d.d. 8 september 2022  

Portefeuillehouder Pardo geeft een toelichting op het programma dat is voorbereid voor het 

werkbezoek van de regionale werkgroep Economie aan Alblasserdam.  

20 Lijst met moties en toezeggingen per juli 2022  

Het college bespreekt de lijs met moties en toezeggingen. De lijst wordt aangevuld. 

21 Voorraadagenda  

Conform. 

UITNODIGINGEN  

24 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

25 Havenfestival - verdeling activiteiten  

Het college stemt af wie naar welke activiteit gaat. 
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SLUITING  

26 Sluiting  

Burgemeester Paans sluit de vergadering. 

              Vastgesteld in de vergadering van 6 september 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 
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