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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

13 DECEMBER 2022 

 

Locatie: Vergaderkamer De Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                                 

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                   

de heer Marten Japenga, Wethouder;                                

de heer Frederik de Gier, Wethouder;                        

mevrouw Margreet de Deugd-Bos, Wethouder;                  

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; 

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

BESPREEKSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

3 Verlening jaarsubsidies 2023 deel 1 - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Aan De Bibliotheek Aanzet voor 2023 een exploitatiesubsidie te verlenen 

à € 463.000; 

• 2. Aan Stichting WASKO voor 2023 subsidie te verlenen à € 300.000; 

• 3. Aan Stichting PIT kinderopvang en onderwijs voor 2023 subsidie te 

verlenen à € 197.000; 

• 4. Aan Stichting Reformatorische peuterspeelzalen Alblasserdam voor 2023 

subsidie te verlenen à € 62.541; 

• 5. Aan Stichting Welzijn Alblasserdam voor 2023 subsidie te verlenen à € 

852.205; 

• 6. Aan Stichting Welzijn Alblasserdam voor 2023 een bijdrage voor 

algemene kosten te verstrekken tot maximaal € 91.211 op basis van 

facturatie voor algemene opstartkosten van het Brughuis; 

• 7. Aan Jong JGZ voor 2023 subsidie te verlenen à € 61.809; 

• 8. Aan Stichting Jeugd-Punt voor 2023 subsidie te verlenen à € 179.930; 

• 9. Aan Stichting VluchtelingenWerk Nederland voor 2023 subsidie te 

verlenen à € 95.890; 

• 10. Aan Stichting Yulius voor 2023 subsidie te verlenen à € 70.632; 

• 11. Aan Stichting Odensehuis Alblasserdam voor 2023 subsidie te verlenen 

à € 45.000; 
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• 12. De organisaties per brief hiervan in kennis te stellen. 

• 13. Ter dekking van de bijdrage algemene kosten Brughuis de raad bij de  

bestemming van het jaarresultaat 2022 voor te stellen om het in de 

begroting 2022 opgenomen eenmalige budget voor de uitvoering van het 

Centraal Loket over te hevelen naar 2023; 

Conform met een organisatorische opmerking. 

Portefeuillehouder Japenga 

4 Programma Stedelijk Waterbeheer 2023-2027 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Het Programma Stedelijk Waterbeheer vast te stellen voor de periode 2023 

t/m 2027 en de  financiële consequenties hiervan als uitgangspunt in de 

P&C cyclus te verwerken. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

5 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.  

Meldingen vanuit college inzake ontvangst attenties: 

-Wethouder De Deugd: kerstpakket Drechtwerk ontvangen 

-Burgemeester Paans: kerstpakket VRZHZ ontvangen 

6 Vooruitblik Kerstevent d.d. 15 december 2022  

Het college blikt vooruit op het kerstevent van 15 december 2022. 

7 MT Besluitenlijst d.d. 5 december 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

Vaststellen besluitenlijst 

9 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 6 december 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

11 Terugblik kwartaal bijeenkomst Smart Delta d.d. 6 december 2022  

Het college blikt positief terug op de kwartaalbijeenkomst. Goed bezocht en goed 

programma. 
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12 Terugblik PFO bereikbaarheid  

Portefeuillehouder Pardo koppelt terug uit PFO Bereikbaarheid. De opkomst was mager  

vanwege dubbelingen in agenda.  

13 Terugblik PFO Economie  

Portefeuillehouder Pardo koppelt terug uit werkgroep Economie. 

14 Vooruitblik ONS-D d.d. 14 december 2022  

Het college blikt vooruit op de ONS-D vergadering. O.a. aansturing Groeiagenda. 

Raadsaangelegenheden 

15 Vooruitblik BIO WMO d.d. 13 december 2022  

Het MT blikt vooruit op de BIO WMO. 

16 Terugblik Commissievergaderingen 

Het college blikt terug op de commissievergaderingen. Het college staat wat langer stil bij 

de behandeling van GR Souburgh en Biggelmee. M.b.t. Biggelmee is een second opinion 

op verkeersveiligheid gevraagd. Deze is donderdag gereed. De fracties hebben 

gelegenheid gekregen om technische vragen te stellen. Deze zijn op moment van 

vergadering nog niet binnen. Het stuk wordt geagendeerd voor de raad van december.  

M.b.t. Souburgh is een onderbouwing gevraagd van de keuze voor een waterveld en van de 

duurzaamheid van een waterveld. Ook wil de raad weten welke kosten door de 

vereniging(en) gedragen worden. Het college acht het niet haalbaar om een ordentelijk stuk 

voor de raad van december op te leveren.  

Rondvraag 

17 Rondvraag openbaar 

Forte 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij een gesprek heeft gevoerd met twee 

bestuursleden van Forte. Zij zijn actief in Nieuw-Lekkerland en kunnen ook Alblasserdam 

ondersteunen op het gebied van cultuuronderwijs. Forte heeft een aanbod gedaan voor een 

programma in Alblasserdam tijdens de week van Respect.  

OGGZ 

Portefeuillehouder De Deugd heeft kennisgemaakt met de directeur, interimmanager en 

teamleider OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg/ bemoeizorg). Genoemd is dat 

het Lokaal ZorgNetwerk meer daadkracht, "actie in de tent", mag tonen, ook richting 

inwoners. Er ligt een idee om GGZ-expertise eerder in te zetten. Zou via een Zon&W 

subsidie kunnen. Het jaarrapport OGGZ in Alblasserdam komt in het voorjaar. 
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Huisartsentekort 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij binnenkort spreekt met de huisartsen over de 

druk op de huisartsenzorg. Woensdag 14/12 gesprek met huisartsenpraktijk Nasseri/ Van 

Houts. Vrijdag 16 december 2023 gesprek met Drechtdokters.  

Vooruitblik overleggen portefeuillehouder De Deugd 

• Donderdag 15/12 gesprek leerplichtambtenaar over verzuimcijfers PO/ VO. 

• Donderdag 15/12 komt het cultureel netwerk weer bijeen. 

 

Overdracht bestuur Kinderboerderij 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat het interim bestuur de taken tijdelijk heeft  

overgenomen. Zij hebben afscheid genomen van mevr. K. H.  en mevr. J.  D.. Het tijdelijk 

bestuur is aangesteld om een nieuw bestuur te werven. Op 10 december 2022 is er een 

vrijwilligersbijeenkomst geweest waarin ook een (kerst)attentie door de gemeente aan de 

vrijwilligers is gegeven. 

Kruispunt Grote Beer / De Helling 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit gesprek met ondernemers over de aanpak van 

het kruispunt. Er zijn voorstellen gepresenteerd voor een betere doorstroming en veiligheid 

welke op steun van de aanwezigen kon rekenen. 

Opening Baanderstraat 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij aanwezig is geweest bij de opening van de 

Baanderstraat op 12 december 2022. De riolering is vernieuwd, de straat is opgehoogd en 

er zijn 'kraamkamers' voor jonge bomen gecreëerd.   

Vooruitblik overleggen portefeuillehouder Japenga 

• Do 15-12 Bestuurlijk overleg RES  

• Do 15 Kennismaking met dhr. G. en de heer F. m.b.t. de Griend - bijpraten over 

laatste ontwikkelingen. 

• Ma 19 overleg leerkracht A. V. op zijn verzoek m.b.t. verkeersveiligheid. 

Interview LHBTI 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat hij net als de burgemeester is geïnterviewd door Geurt 

Mouthaan over het LHBTI-beleid in Alblasserdam, met name een terugblik op de politieke 

dynamiek in de vorige periode. De oorsprong voor dit artikel ligt al van voor de 

verkiezingen. 

Komende overleggen portefeuillehouder Pardo 

• 16/1 Provinciaal Verkeer- en Vervoers- Beraad - aandacht voor OV-verbindingen 

• 21/1 Afstemoverleg Groeiagenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/6 

 

Interview Alblasserdamsnieuws 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat hij samen met Karen van Namen van de OKA  is 

geïnterviewd is naar aanleiding van onze goede ranking van de Toplocatielijst MKB 

Elsevier. 

Aankomende overleggen De Gier 

• Gesprek Wipmolenterrein 

• Participatieavond manege 

UITNODIGINGEN  

19 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

INGEKOMEN STUKKEN 

20 Memo Centric  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

21 Verslagen initiatieventafel november 2022 

Het college neemt kennis van de initiatieven en heeft geen opmerkingen. 

SLUITING 

22 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

 

               Vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd, 

 

  

       

                                                                                                                                  de burgemeester, 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                      de secretaris, 
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