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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

12 JULI 2022 

 

Locatie: De Rederij, vergaderkamer De Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                          

de heer Marten Japenga, Wethouder;                        

de heer Frederik de Gier, Loco-Burgemeester;                       

mevr. Margreet de Deugd-Bos, Wethouder;             

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; 

mevr. Saskia van Eck, Loco-Gemeentesecretaris  

Afnwezig: 

Leden:                                                                          

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                        

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Kennismaking nieuwe medewerker 

Het college maakt niet deze week maar volgende week kennis met een nieuwe 

medewerker. 

2 Opening/Agenda 

Loco-burgemeester De Gier opent de vergadering. Burgemeester Paans en secretaris Van 

Heeren zijn met verlof. Loco-secretaris Van Eck vervangt de secretaris Van Heeren. 

OEKRAINE  

3 Mededelingen  

Geen bijzonderheden. 
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Gier 

4 Anterieure overeenkomst Fop Smitstraat 48 - Voorstel 

• 1. In te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst voor het project 

Fop Smitstraat 48. 

• 2. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Ruimtelijke  

Ordening te machtigen tot het ondertekenen van deze overeenkomst. 

Conform. 

Het college wil dit dossier graag toevoegen aan het experiment 'initiatieventafel 

Omgevingswet' dat start in september 2022. 

5 Anterieure overeenkomst Polderstraat 91a - Voorstel 

• 1. In te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst voor het project 

Polderstraat 91a. 

• 2. De burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Ruimtelijke  

Ordening te machtigen tot het ondertekenen van deze overeenkomst. 

Conform. 

Het college wil dit dossier graag toevoegen aan het experiment 'initiatieventafel 

Omgevingswet' dat start in september 2022. 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

6 Gascontract Gazprom - Voorstel 

• 1. Het per direct starten met 'de onderhandelingsprocedure zonder 

vooraankondiging'.  

• 2. Inschakeling van Wattanders B.V. bij deze procedure als externe 

gasdeskundige; 

• 3. Het beëindigen van de huidige gascontracten met Gazprom per 1 oktober 

2022. 

Conform. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

7 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Project Regionale 

Kenniswerkplaatsen  

Onbegrepen Gedrag - Voorstel 

• 1. in te stemmen met deelname aan het regionale project Regionale 

Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. 

• 2. de samenwerkingsovereenkomst met de Dienst Gezondheid en Jeugd 

aan te gaan. 

Conform. 
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8 Beantwoording schriftelijke vragen Energiearmoede - Raadsinformatiebrief 

Het college besluit om: 

• 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde Raadsinformatiebrief 2022-0102448 

Conform. 

9 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 

Aanhouden en agenderen voor college volgende week. Omdat het hier een fusiebesluit van 

Drechtwerk in SDD betreft wenst het college over dit dossier een verdere toelichting te 

ontvangen. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

10 Mededelingen  

Loco-secretaris Van Eck meldt dat er geen actuele organisatiezaken zijn. 

Vaststellen besluitenlijst 

11 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 5 juli 2022  

Conform. 

13 Vaststellen besluitenlijst PFO Integraal d.d. 5 juli 2022  

Conform. 

Naar aanleiding van het PFO integraal, agendapunt bespreking van het collegeprogramma, 

wil het college graag volgende week met de bestuursadviseur vaststellen of er bij dit 

agendapunt voldoende richting is meegegeven aan de organisatie. Verder geeft het college 

mee om volgende keer goed te kijken naar het agendamanagement (aantal, omvang en 

aard van het aantal agendapunten t.o.v. de hoeveelheid tijd). 

Regionale ontwikkelingen 

14 College van beschermers SIMAV  

Het college besluit Wethouder De Deugd-Bos aan te wijzen als lid van het College van 

Beschermers.  
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15 Terugblik ONS-D d.d. 7 juli 2022  

Loco-secretaris Van Eck koppelt terug uit het ONS-D (Overleg Netwerksecretarissen 

Drechtsteden). De volgende onderwerpen zijn besproken: de regionale strategische aanpak 

arbeidsmarktbeleid, Portfolio Management (Koersbepaling: wat gaat er gevraagd worden in 

digitale transformatie, huidige werkwijze en uitdagingen en oplossingsrichtingen), Concept 

Jaarrapportage Functioneel Gegevensbescherming 2021. 

Direct na ONS-D heeft ook het BBS (Breed Beraad Secretarissen) plaatsgevonden. 

Onderwerp was de nieuwe vervoersregeling Drechtsteden ZHZ. Deze regeling wordt de 

komende tijd verder uitgewerkt en komt nog na de zomer ter besluitvorming terug in BBS. 

Raadsaangelegenheden 

16 Terugblik Algemene Beschouwingen d.d. 6 juli 2022  

Het college blikt positief terug op de Algemene Beschouwingen en dankt de ambtelijke 

organisatie voor haar ondersteuning hierbij. 

Rondvraag 

17 Rondvraag openbaar 

Wethouder Japenga meldt dat het college van de bewoners rondom de Moskee vorige 

week een mail heeft ontvangen met daarin een klacht en een verzoek om aan te geven wie 

contactpersoon Moskee is na vertrek van wethouder Jongmans. Het college wil de 

contactpersoon weer ambtelijk beleggen (bij team MO). Voor wat betreft de bestuurlijke 

contacten wordt het dossier vanuit verschillende portefeuillehouders onderhouden; 

afhankelijk van de aard van het onderwerp. 

Wethouder Japenga en wethouder Pardo vragen aandacht voor het nog te starten 

onderzoek van maatschappelijk vastgoed (zie ook Coalitieakkoord) in relatie tot voortgang 

van voorgenomen huisvesting van het Odense Huis in het ParticiPand aan de Lelsstraat. 

Wethouder Japenga koppelt terug over de bewonersavond over verkeerssituatie bij de 

bocht in Oostkinderdijk (ter hoogte van het Lammetjeswiel). Er is een bewonerswerkgroep 

(ondersteund door ambtenaren) opgericht t.b.v. bespreking van mogelijke oplossingen. 

Ondertussen is voor de bocht een bord geplaatst dat niet alleen aangeeft wat de 

toegestane snelheid is maar ook de snelheid van de voertuigen meet. 

Wethouder Japenga geeft aan dat  De Groene Long per mail een open gesprek met 

burgemeester Paans en wethouder Japenga heeft aangevraagd over het gelopen proces 

inzake de vergunningverlening aan de heer Van Horssen m.b.t. de kap van een aantal van 

zijn bomen. 

Wethouder De Deugd heeft gisteren van vijf Alblasserdamse kinderen een brief gericht aan 

het college in ontvangst genomen. Ze protesteerden daarmee tegen een scheldwoord 

(beginnend met ‘kanker’) dat in koeienletters op een hek in het dorp is geverfd. De 

gemeente zal ervoor zorgen dat dit scheldwoord wordt verwijderd. 

Wethouder De Deugd meldt dat afgelopen zaterdag de derde editie van het  

Zomerpaspoort  Alblasserdam officieel van start is gegaan. Tevens is in Landvast de 

Vakantiebijbelweek van start gegaan. Kortom er is veel te doen voor de Alblasserdamse 

jeugd. Zij zal namens het college een kijkje gaan nemen bij beide evenementen. 

Wethouder Pardo geeft de stand van zaken omtrent de Samenwerkingsovereenkomst 

(SOK) tussen SWEK en het Bestuurlijk Platform Kinderdijk weer. Het nog af te spreken 

financieel arrangement is hiermee ook verbonden. Eind september komt het Bestuurlijk 

Platform Kinderdijk weer bijeen. Het college spreekt af om de Alblasserdamse inbreng op 

deze agenda in het college vooraf te bespreken. 
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Wethouder Pardo beveelt zowel zijn collega's als de ambtelijke organisatie aan om kennis 

te nemen van het VNG-rapport "Stand van de Uitvoering 2022". 

Wethouder Pardo meldt dat hij vorige week woensdag -samen met zijn regionale collega 

wethouders economie en wat externe partners- heeft deelgenomen aan de 

kennismakingsboottocht langs de belangrijkste oeverontwikkelingen.  

Wethouder de Gier deelt  de laatste stand van zaken m.b.t. zwembaddossier. Vorige week 

heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en Variopool over mogelijke 

oplossingen en het aandeel van Variopool daarin. Variopool is afgelopen vrijdag met een 

voorstel gekomen waarop nu een gemeentelijke reactie op wordt voorbereid. 

Wethouder de Gier heeft vanuit de samenleving het verzoek ontvangen om de 'dierentuin' 

in de bocht van de Helling op te ruimen. Dit verzoek zal worden opgepakt door wethouder 

Japenga. 

UITNODIGINGEN  

19 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college heeft de uitnodigingen besproken. 

20 Verzoek om breed bestuurlijk overleg met DB Waterschap  

Het college gaat akkoord met het verzoek om breed bestuurlijk overleg en vraagt de 

organisatie om dit te gaan voorbereiden. Bestuurlijk wordt dit belegd bij wethouder 

Japenga. 

INGEKOMEN STUKKEN 

21 Toezichtbrief 2022 - L1921 Woonkracht10 

Het college heeft ervan kennisgenomen. 

22 Reactie van Drechtwerk op uw zienswijzen - Drechtwerk  

Het college heeft ervan kennisgenomen.  

23 Brief FNV t.b.v. het College en de Gemeenteraad: onderwerp Kostendelersnorm 

onder de 27 jaar 

Het college heeft ervan kennisgenomen.  

24 Verzoek staatssecretaris Heijnen om deelname aan Manifest MVOI 2022-2025 

Het college verzoekt de ambtelijke organisatie om een reactie voor te bereiden en deze in 

het college te agenderen. Het dossier wordt bestuurlijk belegd bij Wethouder Pardo. 
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SLUITING 

25 Sluiting 

Loco-burgemeester De Gier sluit de vergadering. 

               Vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

 

  

                                                                                                                         de loco-burgemeester, 

 

 

                                                                                                           

                                                                                             de loco-secretaris, 

 

 

 


