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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

20 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. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Gier 

2 Kredietvoorstel Planvorming Poort aan de Noord - Voorstel De 

gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Een krediet van EUR 210.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve ten behoeve van de onderzoeksfase voor de ontwikkeling 

van het gebied ‘Poort aan de Noord’. 

• 2. De bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen. 

Aangehouden. 

3 Subsidie BSSA 2023 - Voorstel 

• 1. Akkoord te gaan met een subsidie voor de BSSA voor 2023 van € 

484.625,- welke kan worden gedekt conform het bedrag opgenomen in de 

begroting 2023. 

Conform. 

5 Camperpark Kinderdijk - Voorstel 

• 1. Niet overgaan tot verkoop van de grond op dit moment  
• 2. De huurovereenkomst over te dragen onder de voorwaarde dat er sprake 

is van een bedrijfsovername 

Conform. 
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6 Raadsinformatiebrief Zwembad - Raadsinformatiebrief Het college 

besluit om: 

• 1. Met bijgaande raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over 

de stand van zaken rondom het herstel van het zwembad 

Conform. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

7 Brughuis - Voorstel 
Het college besluit om: 

• 1. In te stemmen met Het Koersdocument Brughuis. 
• 2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Conform. 

8 RIB Ontwikkelingen JeugdzorgPlus - Raadsinformatiebrief Het college besluit om: 

• 1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief omtrent de ontwikkelingen 

JeugdhulpPlus en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Conform. 

9 Subsidie inzet jeugdprofessionals en gedragwetenschappers 2023 Stichting  
Jeugdteams ZHZ - Voorstel 

• 1. Aan Stichting Jeugdteams ZHZ voor 2023 een begrotingssubsidie van € 

1.525.800,- te verlenen welke kan worden gedekt conform het bedrag 

opgenomen in de begroting 2023. 

• 2. Daarnaast - onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad- een 

begrotingssubsidie van  € 160.376,- (bestaande uit € 123.588,- 

loonindexatie en € 36.788,- bovenlokale inzet Stichting Jeugdteams) te 

verlenen conform het nog op te stellen raadsvoorstel.  

• 3. In het tweede halfjaar van 2023 te besluiten of de voorgestelde 

uitbreiding van Stichting Jeugdteams in personeel ten behoeve van toetsing 

normenkader en lokale casusregie en jeugdhulp naar voren (€ 107.280,-) al 

dan niet te honoreren; mede afhankelijk van de behaalde financiële  

resultaten als gevolg van inzet lokale uitvoering. 

Conform.  

10 Subsidie verlening De Sociale Basis 2023 - Voorstel 

• 1. Aan Stichting De Sociale Basis voor 2023 een begrotingssubsidie van € 

538.399,- en een subsidie 'koplopersgemeente' van € 29.475,- te verlenen, 

welke kunnen worden gedekt conform de bedragen opgenomen in de 

begroting 2023. 

• 2. Daarnaast - onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad- een 

begrotingssubsidie van € 66.771,- (bestaande uit € 11.341,- loonindexatie 

en € 55.430,- extra werkzaamheden (matching unit)) te verlenen conform 

het nog op te stellen raadsvoorstel. 

Conform. 
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11 Extra kosten jaarsubsidies 2023  - Voorstel De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. De post loonindexatie structureel te verhogen met € 99.424,- en dit 

bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve; 

• 2. De post Begrotingssubsidie Stichting Jeugdteams structureel te verhogen 

met  € 36.788,- ten behoeve van de bovenlokale inzet en dit ten laste te 

brengen van de Algemene Reserve; 
• 3. De post 'Subsidie Stichting de Sociale Basis' structureel te verhogen met 

€ 55.430,-  ten behoeve van de matching unit van Stichting de Sociale basis 

en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve; 

• 4. Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

12 Subsidie 2023 SSCCA Landvast - Voorstel 

• 1. De explotaiteovereenkomst 2019 - 2022 met 1 jaar te verlengen tot en 

met 31 december 2023; 

• 2. Het addendum 2022 bij de exploitatieovereenkomst 2019-2022 te 

ondertekenen; 

• 3. Conform de subsidieaanvraag een bedrag van  € 402.819,-. toe te 

kennen voor het jaar 2023; 

• 4. De financiële consequenties voor 2023 van € 19.119,- ten laste te 

brengen van de in de begroting 2023 opgenomen stelpost voor indexatie 

van € 105.000. 

Conform. 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

13 Aanvraag voorbereidingskrediet transferium "Onder 

oprit brug" - Voorstel De gemeenteraad voor te 

stellen om: 

• 1. Een (aanvullend) voorbereidingskrediet van € 215.000,- beschikbaar te 

stellen voor de voorbereiding met betrekking tot de aanleg van het 

transferium 'Onder oprit brug'. 

• 2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

Conform met inachtneming van een wijziging. Mandaat bij portefeuillehouder 

Pardo. 

14 Verordening precariobelasting 2023 - Voorstel Het 

college besluit om: 

• 1. De raad voor te stellen de Verordening precariobelasting 2023 vast te 

stellen. 

Conform. 
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15 Verordening Kwijtscheldingen 2023 - Voorstel 

• 1. De raad voor te stellen de Verordening kwijtscheldingen 2023 vast te 

stellen 

Conform. 

16 Vaststellen controleprotocol GR SVHW - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. het vaststellen van het overzicht van de relevante bepalingen van de 

belastingenverordeningen van 2022 ten behoeve van de 

accountantscontrole van de gemeenschappelijke regeling SVHW 

Conform. 

17 Grondverkoop ten behoeve van uitbreiding Dok 11 - 

Voorstel 

• 1. In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst ten einde de locatie 

Esdoornlaan 2 te Alblasserdam te verkopen ten behoeve van de uitbreiding 

van het naastgelegen Dok 11. 

• 2. Via de BURAP-1 2023 de raad voorstellen een bestemmingsreserve van 

€ 50.000,-  voor waterberging in te stellen en deze te voeden met deel van 

de verkoopopbrengst. 

Conform. 

Portefeuillehouder Japenga 

18 Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. De routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed vast te stellen en als 

uitgangspunt te gebruiken voor meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) en 

het maatschappelijk vastgoed onderzoek. 

• 2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de 

gemeenteraad.  

Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Japenga krijgt 

mandaat om de RIB aan te passen. 

20 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen oplaadpunt elektrische auto - 

Raadsinformatiebrief  

• 1. met bijgaande informatiebrief de door de PvdA gestelde vragen  over 

oplaadpunten te beantwoorden 

Conform met inachtneming van een wijziging. 
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21 Beantwoording CDA vragen R-net bushaltes Dam - Raadsinformatiebrief  

• 1. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief de schriftelijke 

vragen over R-Net bushaltes aan de Dam van de CDA fractie te 

beantwoorden.  

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

22 Mededelingen 

Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.  

Gemeentelijke dienstverlening kerstreces 

Het college stemt in met sluiting van de gemeentelijke dienstverlening op vrijdag 23/12 en 

30/12 vanaf 12:00 uur. 

Vraagstuk woningbouw 

Strategie bespreken in PFO Integraal met RO/Astrid/Buitenruimte, hoe gaan we om met 

moeilijke dossiers / schaarse ruimte / fit en groen. (college en breed MT niveau). Op basis 

van de inventarisatie projecten discussie voeren. @BS: graag in januari plannen, 

randvoorwaarde is dat team RO beschikt over lijst 'moeilijke dossiers' en de knelpunten in 

beeld heeft.  

Terugblik coördinatie ijspret 

Afgelopen weekend hebben de gemeenten Alblasserdam, Molenlanden en Hardinxveld de 

ijspret gecoördineerd. Het college complimenteert de medewerkers. 

Melding kerstpakket 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij een kerstpakket heeft ontvangen van ISMS 

23 MT besluitenlijst d.d. 12 december 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

25 Terugblik Kerstevent personeel d.d. 15 december 2022 

Het college blikt terug op de kerstbijeenkomst personeel. 

Vaststellen besluitenlijst 

26 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 13 december 2022  

Conform met inachtneming van een wijziging. 
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Regionale ontwikkelingen 

28 Terugblik ONS-D d.d. 14 december 2022 

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit het ONS-D. 

Raadsaangelegenheden 

29 Terugblik BIO/werksessie, herijking WMO d.d. 13 december 2022 

Het college blikt terug op de BIO WMO. Veel handvatten om het beleid vorm te gaan geven. 

Mantelzorgondersteuning komt nog een keer apart ter tafel. 

30 Vooruitblik Raad d.d. 20 december 2022  

Het college blikt vooruit op de raad van 20 december 2022. 

Rondvraag 

31 Rondvraag openbaar 

Regionale Regietafel Vluchtelingen 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat er woensdag een overleg is van de regionale 

regietafel. Daar zal een bod gedaan moeten worden namens Alblasserdam als onderdeel 

van het regionale bod. 

Provinciaal Verkeers-en VervoersBeraad 

Portefeuillehouder Pardo koppelt terug uit het PVVB. 

Bestuurlijk Overleg RES 15/12 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit overleg RES Drechtsteden. Onderwerpen o.a.  
al of niet nu herijken van de RES 1.0, Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 

Klimaat (pMIEK) en locaties Windmolens. 

Kennismaken vrijwilligers de Griend 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit het kennismakingsgesprek met een aantal 

vrijwilligers van de werkgroep Buitendijkse Griend Alblasserdam (de heren G. en F.). Goed 

gesprek over belangen, wensen en verwachtingen over en weer. Afgesproken om in het 

voorjaar met een bootje het gebied in te gaan. 

Gesprek met inwoner over luchtkwaliteit (K.B.) 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit gesprek met een inwoner. Onder andere over 

het niet beslissen tot een stookverbod en de maatregelen voor luchtkwaliteit. Over een 

aantal maanden komt hij nog een keer langs. 

Verkeersveiligheid rond scholen 

Portefeuillehouder Japenga heeft gesproken met een inwoner. (de heer V.) Hij wil graag 

meedenken met verkeersveiligheid rondom scholen.  

GGD 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug dat de GGD heeft gemeld dat het fijnmazig 

prikken goed is verlopen. 

DrechtDokters 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit gesprek DrechtDokters. Huisartsentekort is in 

Alblasserdam fors ten opzichte van buurgemeenten.  
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Afgesproken dat er vanaf januari 2023 een publiekscampagne wordt gestart waarin mensen 

kunnen aangeven of zij op zoek zijn naar een huisarts. Hiermee krijgen we een beter beeld 

van de concrete tekorten. 

Leerplicht 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit gesprek met leerplicht. We hebben de cijfers 

goed in beeld. 

Cultureel netwerk 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit overleg cultureel netwerk. 

Bonkelaarhuis 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij vanmiddag op bezoek gaat in Sliedrecht bij het 

Bonkelaarhuis, vergelijkbaar met het Brughuis. 

COC 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij deze week een gesprek heeft met het COC over 

wat zij kunnen betekenen. 

Interview LHBTIQ+ 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij ook gevraagd is voor interview Geurt Mouthaan. 

 

Kerstpakketten   

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat er 200 kerstpakketten zijn samengesteld door 

bibliotheek met de giften die opgehaald zijn. Een mooi resultaat dat goed ontvangen is door 

de voedselbank. 

Kerstdiner Le Barrage 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit kerstdiner voor minima. 

Participand winterfair 

Portefeuillehouder De Deugd heeft de winterfair bezocht. 

Lichtjestocht 

Portefeuillehouder De Deugd heeft de lichtjestocht bezocht. 

UITNODIGINGEN 

33 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen  

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

INGEKOMEN STUKKEN 

34 Inspectie van het Onderwijs _ Brief behoud A-status inzake uitvoering wettelijke 

taken kinderopvang 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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SLUITING 

35 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

 

                Vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2023 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

 

 

                                                                                                                                              de burgemeester, 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                       de secretaris, 

 


