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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

6 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. 

2 Kennismaking nieuwe medewerkers  

Het college maakt kennis met twee nieuwe medewerkers. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Gier 

4 Raadsmemo Biggelmee  

Het college neemt kennis van de memo. Het proces is goed uitgezocht en daarmee 

behulpzaam voor behandeling in raad. 

5 Participatiebeleid initiatiefnemers - Voorstel  

            De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Het participatiebeleid voor initiatiefnemers vast te stellen en in werking te 
laten treden op het moment van publicatie.  

Het college besluit om: 

• 2. De raad voor te stellen het participatiebeleid voor initiatiefnemers vast te 

stellen en in werking te laten treden op het moment van publicatie. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 
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6 Besluit op bezwaarschrift vergunning tijdelijk uitbreiden terras - Voorstel Het 

college besluit om: 

• 1. Het bezwaarschrift van 8 september 2022, gericht tegen de 

omgevingsvergunning van 26 juli 2022 kennelijk niet ontvankelijk te 

verklaren.  

Conform. 

7 Kloos, beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie - Raadsinformatiebrief 

Het college besluit om: 

• 1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief ter beantwoording van 

de ontvangen schriftelijke vragen 

Conform met inachtneming van wijzigingen. Portefeuillehouder De Gier krijgt mandaat de 

brief aan te passen. 

Portefeuillehouder Japenga 

8 Plan van aanpak energiearmoede - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Bijgevoegd plan van aanpak energiearmoede vast te stellen. 

• 2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de 

gemeenteraad. 

• 3. De beleidsregel kadokaart witgoed voor inwoners met een laag inkomen, 

gemeente Alblasserdam, vast te stellen en te publiceren. 

• 4. De incidentele subsidiebeschikking zonder wettelijke grondslag 

energiebesparing Regeling Energiearmoede toe te kennen aan Groupcard 

Commercial BV. 

• 5. Mandaat te verlenen aan afdeling Informatie & Kwaliteit van de Sociale 

Dienst Drechtsteden voor het versturen van brieven aan inwoners ten 

behoeve van de aanvraag van de kadokaart voor energiezuinig witgoed. 

Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Japenga krijgt het 

mandaat het voorstel en de RIB aan te passen. 

Portefeuillehouder Japenga 

9 Beheerverordening begraafplaats 2023 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats 2023 vast te stellen. 

• 2. Voorschriften grafbedekking 2023 vast te stellen. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

10 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.  
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11 MT Besluitenlijst d.d. 28 november 2022 

Het college neemt kennis van de MT notulen. 

12 Terugblik VNG Bestuurdersdag en ALV d.d. 2 december 2022  

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit de Algemene Ledenvergadering van de VNG. 

13 Vooruitblik uitreiken medailles d.d. 8 december 2022 

Het college blikt vooruit op het uitreiken van de medailles. Wethouder De Gier sluit aan als 

1e loco. 

Vaststellen besluitenlijst 

14 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 29 november 2022  

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Regionale ontwikkelingen 

16 Terugblik Bestuurlijke ontmoeting Verkeersveiligheid d.d. 29 november 2022  

Portefeuillehouders Japenga en Pardo koppelen terug uit bestuurlijk overleg in 

aanwezigheid van gedeputeerde Zevenbergen. De verkeersveiligheidscijfers zijn landelijk 

verslechterd, ook in onze Provincie. Extra inzet op maatregelen met betrekking tot gedrag, 

infrastructuur, verlichting en handhaving is de inzet van provincie en gemeenten.  

17 Vooruitblik Smart Delta Kwartaalbijeenkomst d.d. 6 december 2022 

Het college blikt vooruit op de kwartaalbijeenkomst. 

18 Vooruitblik Auditcommissie d.d. 8 december 2022  

Het college blikt vooruit op de auditcommissie.  

19 Vooruitblik Commissievergaderingen Grondgebied, Bestuur en Samenleving d.d. 8 

december 2022  

Het college blikt vooruit op de commissies. Mondelinge mededelingen college: 

• Huisvesting vluchtelingen - burgemeester (Bestuur) 

• HVC - wethouder Japenga (grondgebied) 

• Bestuur Kinderboerderij - wethouder Japenga  

• Ponykade - wethouder Japenga (grondgebied) 

• Houtstook - wethouder Japenga 
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Raadsaangelegenheden 

20 Terugblik Bio Integriteit d.d. 29 november 2022  

Het college blikt terug op de BIO Integriteit. Goed dat dit onderwerp de aandacht krijgt. 

21 Vooruitblik BIO WMO d.d. 13 december 2022  

Het college blikt vooruit op de BIO WMO. 

Rondvraag 

23 Rondvraag openbaar 

Bezoek Volkstuinvereniging Blokweer 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit zijn werkbezoek aan de volkstuinvereniging. 

Hij heeft een rondleiding gekregen en een aantal praktische zaken met het bestuur 

besproken. Het bestuur heeft onder andere aandacht gevraagd voor de afwezigheid van 

een huurovereenkomst voor een deel van het perceel, het niet voldoende bijhouden van de 

walkanten en een overlastsituatie. 

Gesprek leerlingen Beukelmanschool 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij een leuk gesprek heeft gevoerd met twee 

leerlingen van de Beukelmanschool uit groep 7 die wilden weten wat een wethouder doet.  

Bewonersavond energiemaatregelen Kinderdijk 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit de bewonersavond. Er waren ongeveer 30 

bewoners aanwezig.  

AB Smile 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit AB Smile. Inmiddels is de inschrijving van de 

voorzitter bij de KvK rond. Nu kunnen ook de andere bestuursleden zich inschrijven en 

kunnen processen doorgang vinden. Het concept van de nieuwe statuten is besproken. Er 

is nog geen Stichting Jong Vermogen (sociale onderneming BAR) opgericht, omdat het 

wachten is op een akkoord. Er gaat geen holding komen (heeft geen meerwaarde volgens 

de notaris, omdat er geen overlap is tussen beide stichtingen). In januari praten we verder 

over de begroting voor 2023 en de toekomstvisie. Eerst moet er een 

dienstverleningsovereenkomst gesloten worden tav de Rederij.  

GR Sociaal/GR Drechtwerk 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit de laatste vergadering van GR Drechtwerk 

en de vergadering van de GR Sociaal. Er zijn ideeën om een tweehoofdige directie bij de 

GR Sociaal aan te stellen.  Er komt een opdracht om te onderzoeken wat er in de 

verschillende gemeenten al succesvol gebeurt in het voorveld van de WMO (Q1 2023). Het 

aantal aanvragen van de energietoeslagen is extreem hoog (100- 95 %).  

Huisvesting Eben-Haezerkerk Plantageweg 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit gesprek met de heer A., de heer De V. en de 

heer V.. De kerk kampt met ruimtetekort voor zowel de snelgroeiende kerkzaal als de 

nevenruimtes (creche/jongerenactiviteiten). Zij hebben nu ruimtes gehuurd van De 

Loopplank via ADHOC. Wens is verlenging van deze ruimtes en/ of ontwikkeling op 

Loopplanklocatie. Portefeuillehouder De Deugd heeft aangegeven dat de kerk niet in de 

prioritaire doelgroep valt waaraan gedacht wordt bij ontwikkeling Loopplank.  
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Zij heeft hen verwezen naar de nabijgelegen  Beukelmanschool aan de Mesdaglaan. De 

kerk gaf aan liever eigen ruimtes te hebben. De wethouder heeft nadrukkelijk geen 

toezeggingen gedaan.  

Gesprek met VNG regio-adviseur Zuid-West-Nederland- Samenwerkingsplatform 

Sociaal Domein. 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit gesprek met de VNG regio-adviseur. Het 

betrof met name kennismaking en uitwisselen informatie. O.a. over de GALA-middelen (één 

SPUK-aanvraag over 14 preventie-thema's); ondersteuning voor de woonzorgvisie; brede 

tafel over centrale toegang (Brughuis) en training gegevens delen in het sociaal domein.  

Odensehuis 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat het Odensehuis op 10 januari 2023 officieel 

geopend wordt. 

INGEKOMEN STUKKEN 

22 Memo Stavaza - Stand van zaken nieuwbouw OBS 't Nokkenwiel 

Het college neemt kennis van de memo. 

25 VRZHZ: Brief min BZK inzake ''Bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang''.  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

26 Brief Realisatieagenda wonen provincie Zuid-Holland Zuid  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk en verleent toestemming om deze brief 

ook namens hen te versturen. 

27 Gereformeerde Gemeente Alblasserdam / locatie Loopplank 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. Het college ziet vooralsnog geen 

mogelijkheden op locatie De Loopplank, maar attendeert de kerk op de naastgelegen 

school welke op zondag en op avonden niet gebruikt wordt. 

SLUITING 

28 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

              Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 
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