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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

4 JANUARI 2022 

 

Locatie: Digitaal MS Teams 

Aanwezig: 

Leden:  

Dhr. Jaap Paans, Burgemeester                

Dhr. Arjan Kraijo, Wethouder                         

Dhr. Kees Jongmans, Wethouder       

Mevr. Saskia v. Eck, Loco-secretaris 

Afwezig: 

Leden:  

Mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. Secretaris van Heeren is vanwege vakantie afwezig. 

Loco-secretaris van Eck vervangt. 

CORONA  

2 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele COVID-19 zaken. Vanaf 10 januari 2022 gaan de 

basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. 

3 VRZHZ Omgevingsanalyse Covid-19 

Het college neemt kennis van de omgevingsanalyse. 

4 Dashboard 

Het college neemt kennis van 'Dashboard Covid-19 GGD ZHZ, week 51'. Hierin is een daling te 

zien van het aantal positief geregistreerden op zowel regionaal als op Alblasserdams niveau. 

Ook zijn er regionaal een stuk minder positief geregistreerde gevallen opgenomen in het 

ziekenhuis. 
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

5 Afronding 213a onderzoek - Voorstel 

Het college besluit om: 

1. De rapportage in vertrouwen professioneel samenwerken vaststellen en daarmee het 213a 

onderzoek afronden 

2. De aanbevelingen uit het rapport verwerken in een plan van aanpak gericht op 

implementeren van de aanbevelingen per 1/1/2023 

3. De raadsinformatiebrief vaststellen en toesturen aan de gemeenteraad 

Conform. 

In de nadere beschouwing geeft het college aan dat zij in het overdrachtsdossier voor het 

toekomstig college aandacht wil vragen om vanuit verschillende invalshoeken - waaronder dit 

213 onderzoek en de nota Verbonden Partijen Alblasserdam 2015- ook de sturing en toezicht 

op professionele besturen nader te beschouwen en door te ontwikkelen.   

6 Archiefverordening 2022 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Instemmen met de archiefverordening 2022 en beheerregeling Informatiebeheer 2022 

Conform. 

7 Mandatering afvaardiging Algemeen Bestuur GR sociaal - Voorstel 

1. Het voordragen van wethouder Jongmans als lid van het Algemeen Bestuur van de GR 

sociaal 

Conform. 

8 Aanwijzen toezichthouders vorstperiode Alblasserwaard - Voorstel 

1. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van gemeente 

Alblasserdam, ieder binnen de eigen bevoegdheid als bestuursorgaan, besluiten: 

Inzet van toezichthouders op elkaars grondgebied (gemeente Alblasserdam, Molenlanden en 

Hardinxveld-Giessendam) mogelijk te maken door een formele aanwijzing van deze 

toezichthouders middels ondertekening van het ‘aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente 

Alblasserdam'.   

Conform. 
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Portefeuillehouder  Kraijo 

9 Vaststelling bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De zienswijzen nota vast te stellen.  

2. Het bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209  voor de bouw van 6 grondgebonden woningen 

bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GML bestand 

NL.IMRO.0482.bpokindrdk209101-on01 (inclusief bijlagen) met bijbehorende regels en 

plantoelichting, met topografische ondergrond BGT versie april 2018, op basis van de 

zienswijze nota gewijzigd vast te stellen.  

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de wet Ruimtelijke Ordening vast te 

stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Het college besluit om: 

4. De kostenovereenkomst ten behoeve van de ontwikkeling te sluiten met de aanvrager.  

Conform. 

10 Wateroverlast C. Smitstraat  - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. In te stemmen met ophoogwerkzaamheden in dit deel van de C. Smitstraat. 

2. Voor de uitvoering van dit werk een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000,- 

3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Kraijo krijgt het mandaat om 

wijzigingen door te voeren en met de betreffende bewoner te verkennen of er nog werkbare en 

betaalbare oplossingen zijn en het krediet hierop aan te passen.  

11 Verplichte participatie buitenplanse omgevingsplan activiteiten - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Het besluit 'verplichte participatie buitenplanse omgevingsactiviteiten Gemeente 

Alblasserdam' vast te stellen. 

2. Op de datum van de inwerkingtreding van de omgevingswet, bijgevoegd besluit 'verplichte 

participatie voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten op grond van artikel 16.55 lid 7 van 

de omgevingswet' in werking te laten treden. 

Conform met inachtneming van een wijziging.  Het college mandateert portefeuillehouder Kraijo 

voor de wijziging.  

12 Verlenging nota VTH OZHZ - Voorstel 

1. De verlenging van de Nota VTH beleid gemeentelijke taken ZHZ voor de periode 2022 – 

2025 vast te stellen. 

2. de nota van toepassing te laten blijven op de omgevingstaken die de Omgevingsdienst 

ZuidHolland Zuid voor de gemeente uitvoert. 

3. dit besluit na bekendmaking in werking te laten treden op 1 januari 2022. Indien de 

bekendmaking plaatsvindt na 1 januari 2022 treedt de nota in werking met ingang van de 

dag na de dag van bekendmaking, met terugwerking tot en met 1 januari 2022. 

Conform. 
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Portefeuillehouder Jongmans 

13 Zienswijze begrotingswijziging DG&J 2022 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. de opgestelde zienswijze inzake begrotingswijziging 2022 GR Dienst Gezondheid en Jeugd 

vast te stellen.  

Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Jongmans krijgt mandaat 

voor doorvoeren wijziging. 

Tevens geeft portefeuillehouder Jongmans aan dat hij over de inhoud van deze zienswijze 

alvast een mededeling zal doen in de komende raadscommissieronde. 

14 Raadsinformatiebrief Stand van zaken GREX Staalindustrieweg - Raadsinformatiebrief 

Het college besluit om: 

1. de gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken 

GREX Staalindustrieweg. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

15 Mededelingen 

Loco-secretaris van Eck koppelt -naar aanleiding van het pfo integraal van 21 december 2021- 

terug over 5 openstaande planningspunten uit de voorraadagenda:  

• RV 'Wateroverlast Cornelis Smitstraat' en RIB 'Stand van Zaken Staalindustrieweg' zijn 

toegevoegd aan de college-agenda van vandaag.  

• CV 'Vaststelling DO Baandersstraat' komt in januari. De vaststelling van het DO is een 

collegebesluit. De aanbesteding van het werk wordt afgewacht voordat er een 

(uitbreiding van het bestaande) uitvoeringskrediet wordt aangevraagd bij de 

gemeenteraad. Dit laatste zal naar verwachting de raad van 31 mei 2022 worden. 

• RV 'Opgang Nedersassen' raad van februari.  

• CV 'grondbod Dok11' betreft collegebevoegdheid. RIB volgt daarna in feb. Het college 

geeft de suggestie mee om aan de initiatiefnemers de ruimte te geven om een 

presentatie te houden in de raad van februari. Besluitvorming in raad (instemming 

bestemmingsplanwijziging) is urgent en voorzien direct na de verkiezingen. 

16 Terugblik Kerstvakantie 2021 

Loco secretaris van Eck meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

17 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 21 december 2021  

Conform. 
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Regionale ontwikkelingen 

19 Vooruitblik ONS-D d.d. 13 januari 2021  

De agenda van het ONS-D van 13 januari 2022 is nog niet beschikbaar. 

Raadsaangelegenheden 

20 Vooruitblik gesprek SWA-bestuur d.d. 10 januari 2022 

Het college blikt vooruit op het gesprek tussen WA Bestuur en Raad.  

21 Terugblik Raad d.d. 21 december 2021 

Het college blikt terug op de raad van 21 december. 

Rondvraag 

23 Rondvraag openbaar 

Terugblik Oud en Nieuw 

Burgemeester koppelt terug over het verloop van oud en nieuw in Alblasserdam. De aanloop 

naar 31 december was wat onrustig maar mede door doortastend optreden en de goede 

begeleiding van onze 2 jongerenwerkers buiten op straat is dit goed gekomen. Wethouder 

Jongmans zal namens het college een dank- en waarderingsberichtje sturen aan Jeugdpunt. 

De avond en de nacht van oud op nieuw is rustig verlopen; er was weinig tot geen uitruk van 

de hulpdiensten. In Alblasserdam is net zoals elders in Nederland -ondanks het verbod- toch 

vuurwerk afgestoken. Wethouder Kraijo is momenteel bezig met het opmaken van de 

vuurwerkschade in de buitenruimte. Er wordt een RIB opgesteld.  

Corona 

Burgemeester licht toe dat drie Alblasserdamse ondernemers, na meerdere waarschuwingen, 

vorige week een aanschrijving hebben ontvangen omdat zij met hun uitstallingen in strijd met 

het landelijk coronabeleid handelden. 

Omgevingsvergunning Peute 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat op 23 december 2021 een omgevingsvergunning is 

verleend aan het bedrijf Peute. 

Last onder dwangsom Alblashof 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er een last onder dwangsom is opgelegd aan De Alblashof 

in het kader van brandveiligheid.  Bij de recente hercontrole is gebleken dat dit nog niet was 

opgelost. Dit betekent dat de dwangsom wordt ingevorderd.  

Procedure ontwikkelingen Pijlstoep 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij opdracht heeft gegeven de procesvolgorde en 

beslissingsbevoegdheid op papier te zetten. Dit wordt gedeeld met college, initiatiefnemers en 

raad.  

Kinderopvang Het Vlindertje 

Portefeuillehouder Jongmans koppelt terug dat Kinderopvang het Vlindertje uiteindelijk geen 

handhavingsmaatregel krijgt opgelegd. Uit het nader onderzoek van de GGD  blijkt dat er wel 

wordt gehandeld door de pedagogisch medewerkers volgens het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid.  
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Daarnaast heeft de kinderopvang aangegeven dat na ontvangst van het rapport direct het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben aangepast. Het opleggen van een dwangsom 

wordt in deze situatie, mede gelet op de aard van de (administratieve) tekortkoming onredelijk 

geacht. 

Concept verordening Jeugdhulp 

Wethouder Jongmans kondigt aan dat de concept-verordening jeugdhulp -gezien de (politieke) 

importantie van het onderwerp -ter informatie naar de raad is gestuurd en wordt betrokken in 

de bespreking van diverse jeugdstukken in de komende commissieronde. Op deze manier kan 

de raad haar input meegeven. Daarna volgt de 'geijkte procedure' (via ambtelijke organisatie, 

college en tenslotte raad). 

SIMAV 

Vanuit de SIMAV is gemeld dat molenaar W. Slob is overleden. Wethouder Jongmans heeft 

namens college een condoleance overgebracht. Daarnaast is er een brief vanuit het DB van de 

SIMAV binnengekomen m.b.t. restauratiekosten Hofwegense Molen. Wethouder Jongmans 

heeft de SIMAV bericht dat Alblasserdam akkoord is met variant 3 waarbij de insteek is om 

voor de gevraagde financiering vooralsnog alternatieve dekking te vinden. De brief  wordt 

verder vanuit de ambtelijke organisatie opgepakt. 

UITNODIGINGEN 

24      VNG Algemene Ledenvergadering 13 januari 2022 

De annotatie is nog niet beschikbaar; volgt volgende week. Zowel portefeuillehouder Jongmans 

als burgemeester Paans zullen aanwezig zijn bij d VNG ledenvergadering. 

INGEKOMEN STUKKEN 

25 VNG ledenbrief regeerakkoord 

Het college heeft kennis genomen van de VNG ledenbrief regeerakkoord. 

26 Behoud A-Status kinderopvang 

Het college heeft kennisgenomen van de Jaarverantwoording Kinderopvang waarin staat dat 

de gemeente Alblasserdam haar status A behoudt. 

27 Ingekomen stukken 

Niet van toepassing. 
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SLUITING 

28 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering om 12:15 uur. 

 

          Vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2021  

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                          de loco- secretaris, 

 


