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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

19 JULI 2022 

 

Locatie: Vergaderruimte Stuurhut 

Aanwezig: 

Leden:                                                                          

de heer Marten Japenga, Wethouder;                        

de heer Frederik de Gier, Loco-burgemeester;                       

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; 

mevr. Saskia van Eck, Gemeentesecretaris  

Afwezig: 

Leden:                                                                                                                                      

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                                                   

mevrouw Margreet de Deugd-Bos, Wethouder                                                                 

mevrouw Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 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. 

2             Kennismaking nieuwe medewerker  

Het college heeft kennisgemaakt met een nieuwe medewerker. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

3 Toelichting op GR Sociaal (wijziging) in het bijzonder fusie Drechtwerk SDD  

De strategisch Adviseur MO licht in het college de achtergrond van het dossier "GR Sociaal: 

fusie Drechtwerk & SDD" toe. Het voornemen is om de GR Sociaal onder te verdelen in 

twee (organisatie)onderdelen, namelijk de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk. Het 

gaat om een volledige integratie, hetgeen betekent dat alle taken, al het personeel en alle 

bedrijfsmiddelen worden ondergebracht in de GR Sociaal. Een consequentie daarvan is dat 

de GR Drechtwerk, zoals wij die nu kennen, wordt opgeheven. 

Het vertrekpunt is "lokaal versterken door regionale samenwerking". De vraag die hierbij 

opspeelt is hoe dit dan vorm en inhoud krijgt bij deze voorgenomen fusie. Door de fusie 

ontstaat er een "robuuste" organisatie (GR Sociaal) die een belangrijke rol gaat spelen in 

een groot deel van het sociaal domein van de Drechtsteden; ook in die van Alblasserdam. 

Bepaalde taken die werden uitgevoerd door Drechtwerk worden lokaal uitgevoerd door de 

partijen met name in de 2e schil rondom Het Brughuis. De SDD is een belangrijke 

"leverancier" van deze kandidaten.  
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Het is daarom van belang te borgen dat niet alle kandidaten in de toekomst doorverwezen 

worden naar de eigen uitvoeringsorganisatie van de SDD maar ook naar de lokale 

mogelijkheden die voor deze mensen beschikbaar zijn. Het college wil hiervoor 

experimenteerruimte claimen. Het verzoek om lokale experimenteerruimte zal worden 

opgenomen in de nog op te stellen zienswijze op deze voorgenomen fusie. Ook wil het 

college aandacht vragen voor de positie van Hardinxveld Giesendam omdat deze 

gemeente wel deelneemt aan de GR Sociaal maar niet aan de GR Drechtwerk; wat 

betekent dit bijvoorbeeld in de dagelijkse praktijk? De zienswijze zal eind augustus aan het 

college worden aangeboden t.b.v. raadbehandeling september. Dit zienswijzevoorstel zal 

onderdeel uitmaken van het totaalpakket van voorstellen over de fusie van Drechtwerk & 

SDD (zie ook agendapunt 6 en agendapunt 18 van deze collegevergadering).  

4             Voorbespreken Collegeprogramma  

In het bijzijn van de bestuursadviseur bespreekt het college het nog te lopen proces en 

wordt gereflecteerd op het eerste concept van het collegeprogramma.  

Er zijn 4 hoofdopgaves te weten: 

1. Leren en ontwikkelen met oog voor elkaar 

2. Een vitaal (t)huis in Alblasserdam 

3. Een fijne, duurzame buurt 

4. Zelfbewust in samenwerken 

Op 23 augustus 2022 wordt het volgende concept in het college besproken. Op 24 en 25 

augustus 2022 vindt de afspraak met het Onderzoekscentrum Drechtsteden plaats t.b.v. de 

te gebruiken indicatoren. Op 1 en 2 september 2022 staat de collegeconferentie gepland. 

De bedoeling is om op 1 september het dan geproduceerde concept te bespreken. Op 6 

september 2022 staat de avond met de raad gepland, waarbij het vooral de bedoeling is om 

op effectniveau het gesprek aan te gaan. De raad zal hiertoe op 1 of 2 september 2022 (= 

voor het weekend) een stuk ontvangen.  

De uitnodigingenlijst van de maatschappelijke partners voor de 'meepraatavonden van 7 en  

8 september 2022' wordt nog binnen het college rondgestuurd ter finale check. Aan de 

meepraattafels zullen ambtelijke regisseurs het gesprek leiden; collegeleden hebben een 

vrije rol en kunnen overal hun oor te luister leggen.  

Tenslotte geeft de bestuursadviseur aan dat inwoners ook via het Praat Mee Platform 

worden benaderd en dat producten die in de komende jaren in de "Bestuurlijke Etalages" 

(communicatie) worden gezet in lijn worden gebracht met het collegeprogramma. 

OEKRAINE  

5 Stand van zaken opvang vluchtelingen / COA 

Bekostiging 

De regionale werkgroep Financiën heeft de bekostiging van de opvang uitgezocht. Het 

betreft meerdere regelingen met verschillende voorwaarden. De voorwaarden en 

declaratiemogelijkheden zijn in beeld gebracht en binnenkort starten de gemeenten met 

declareren. De regelingen lopen tot 1 januari 2023. Het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten 

gecompenseerd blijven na 1 januari 2023. In dit kader vraagt wethouder de Gier aandacht 

voor de declaratie van de kosten van beveiliging.   
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Opvang opgave 

De regio heeft een verplichting opgelegd gekregen en aanvaard van 2.000 bedden voor 

opvang Oekraïne. Deze zijn gerealiseerd; en Alblasserdam heeft hiervan 140 bedden als 

aandeel geleverd. Daarnaast is er een inspanningsverplichting bij gemeenten neergelegd 

voor regionaal 562 extra bedden; waarvan binnen Alblasserdam er circa 45 zijn 

gerealiseerd. Inmiddels lopen contracten van de eerste opvanglocaties af en lukt het nog 

niet om het totaal van 2562 te realiseren op regionaal niveau. Gemeenten blijven zoeken 

naar locaties. De huidige locaties hebben een bezetting van meer dan 90%. 

COA-opgave crisisnoodopvang 

Er is een dringend beroep gedaan op de VRZHZ voor crisisnoodopvang van 225 bedden 

binnen 2 weken ter ontlasting van de situatie in ter Apel. Het Rijk heeft de toezegging 

gedaan dat zij vervoer, personeel voor de locaties en zorg regelen. Inmiddels zijn er 170 

potentiele bedden voor 3 maanden en 20 veldbedden per 15 juni in beeld. Er wordt nog 

gezocht naar 40-60 extra bedden. 

Statushouders 

Vanuit de provinciale regietafel gaat gestuurd worden op een verhoogde taakstelling voor 

de huisvesting van statushouders. Alblasserdam heeft de lokale opgave hiervoor in beeld 

en tot nu toe haar gevraagde aandeel kunnen verwezenlijken. Het college vraagt zich af wat 

in het algemeen de wachttijd bij Woonkracht10 is voor woningen in Alblasserdam die 

mogelijk ook in aanmerking kunnen komen voor toewijzing aan statushouders. Dit komt 

onder andere aan de orde bij de themapresentatie 'Wonen' die binnenkort in het college zal 

worden toegelicht door ambtelijke organisatie (zie ook bij agendapunt 14 rondvraag) 

Derdelanders 

Het Rijk is door de gemeenten gevraagd kritisch te kijken naar de vluchtelingen uit de 

Oekraïne die naar een veilig thuisland kunnen terugkeren. Dit kan wellicht de druk op het 

aantal bedden verminderen.  

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

6 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 tot eind augustus 2022 waarbij dit betreffende collegevoorstel onderdeel wordt 

van een totaalpakket van voorstellen over de fusie van Drechtwerk met de SDD (zie ook 

agendapunt 3 en agendapunt 18 van deze collegevergadering).  

7 Beantwoording schriftelijke vragen verzekering 

hulpmiddelen - Raadsinformatiebrief Het college besluit om: 

• 1. Akkoord te gaan met voorgestelde raadsinformatiebrief 

Conform met 1 tekstuele aanpassing.   
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8 Vaststelling jaarsubsidies 2021 deel 1 - Voorstel Het college 

besluit om: 

• 1. De subsidie aan Stichting WASKO voor 2021 vast te stellen op € 

275.875; 

• 2. De subsidie aan PIT kinderopvang & onderwijs voor 2021 vast te stellen 

op € 133.125; 

• 3. De subsidie aan Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen 

Alblasserdam voor 2021 vast te stellen op € 64.000; 

• 4. De subsidie aan Stichting De Sociale Basis voor 2021 vast te stellen op € 

610.793; 

• 5. De subsidie aan Stichting Yulius voor 2021 vast te stellen op € 48.159; 

• 6. De subsidie aan Stichting Welzijn Alblasserdam voor 2021 vast te stellen 

op € 787.342; 

• 7. De subsidie aan Tribus Pro voor 2021 vast te stellen op € 40.558; 

• 8. De zeven organisaties per brief hiervan in kennis te stellen.  

• 9. De financiële consequenties voor de begroting 2022, een voordeel van € 

4.811, te verwerken in de 2e burap 2022 ten gunste van de algemene 

reserve. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

9 Mededelingen  

De Buitendienst heeft i.v.m. de hitte haar diensttijden en werkwijze aangepast. Zij beginnen 

bijvoorbeeld om 06:00 uur in de ochtend i.p.v. 07:30. 

Vaststellen besluitenlijst 

10 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 12 juli 2022  

Conform met enkele tekstuele aanpassingen.  

 

Regionale ontwikkelingen 

12 Aanbiedingsbrief colleges Drechtstedengemeenten nieuwe bestuurlijke periode 

20222026  

Het college komt tot de volgende verdeling voor de regionale bestuurlijke werkgroepen.  

• Opgave 'Bouwen en Ruimtelijke ontwikkeling' - wethouder Freek de Gier  

• Opgave 'Wonen en Volkshuisvesting' - wethouder Freek de Gier  

• Opgave 'Economie en Werken' - Wethouder Ramon Pardo Kruidenier  

• Opgave 'Bereikbaarheid en Mobiliteit' - Wethouder Ramon Pardo Kruidenier 

• Opgave 'Energie en Duurzaamheid' - Wethouder Marten Japenga (is tevens bereid 

om duo-trekker te worden) 
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Raadsaangelegenheden 

13 Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen. 

Rondvraag 

14 Rondvraag openbaar 

Terugblik mediatraining 

Het college geeft aan dat de mediatraining goed was. Mogelijk vervolg wordt door college in 

overweging genomen. 

Kennismakingen  

• Wethouder Japenga heeft vorige week diverse kennismakingen gehad te weten 

met het bestuur van de SWA en een gesprek met de directeur van Woonkracht10. 

Bij de kennismaking met Woonkracht10 kwam onder andere het onderwerp 

Buurtaanpak aan de orde. In het verlengde hiervan vraagt het college het geplande 

bestuurlijk overleg met Woonkracht10 via de collegetafel te laten voorbereiden. De 

agendavorming vanuit de gemeente zou dan ook mooi gekoppeld kunnen worden 

aan de presentatie van het integrale woondossier (zie ook agendapunt 3; komt 

binnenkort in college);  

• Wethouder Pardo en wethouder De Deugd hebben vorige week een 

kennismakingsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder van de Stichting 

Werelderfgoed Kinderdijk. 

• Wethouder Pardo en wethouder De Deugd hebben vorige week een 

kennismakingsgesprek gevoerd met de directeur van GR Dienst Gezondheid & 

Jeugd 

Nieuwsbrief Landelijk Jeugdpunt 

Wethouder de Deugd toont een eerste nieuwsbrief van het landelijk Jeugdpunt. 

Alblasserdam staat er prominent in.  

Opleidingen en lidmaatschappen 

• Wethouder De Deugd geeft aan dat zij voornemens is om deel te nemen aan 

intervisie (via Wethoudersvereniging). 

• Wethouder Pardo en wethouder De Deugd melden dat zij via Skillstown ook 

deelnemen aan diverse webinars van Summerschool; een initiatief vanuit de 

werkgroep Ontwikkelen en Samenwerken van de Alblasserdamse organisatie. 

Bestemmingsplan Havengebied 

Wethouder De Gier geeft aan dat binnen het project Havengebied er een in- en externe 

oplijning heeft plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat de raad eind dit jaar een besluit kan 

nemen over het ontwerp bestemmingsplan Havengebied. Dit is een belangrijke prioriteit van 

het college; er wordt op gezette tijden hiervoor een stevig beroep gedaan op OZHZ en op 

onze ambtelijke capaciteit om dit mogelijk te maken. Het college beseft dat dit mogelijk 

gevolgen kan hebben voor de prioritering van dossiers en vraagt de ambtelijke organisatie 

het college hier op tijd in positie te brengen indien daarin keuzes moeten worden gemaakt. 

Zwembad Blokweer 

Wethouder De Gier koppelt terug over het zwembaddossier. Intussen is een gemeentelijke 

reactie (over aandeel van Variopool in mogelijke oplosssingen) uitgegaan op het voorstel 

van Variopool. Variopool heeft 2 weken de tijd om hierop te reageren. 
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Boerenprotestacties 

Loco-burgemeester De Gier geeft aan dat afgelopen weekend ook de plaatsnaamborden bij 

de ingangen van Alblasserdam waren aangepast naar ‘Boerenlanden’, met als onderschrift 

‘Onafhankelijk sinds 2022’. Daarnaast was er een vlag bij het monument opgehangen. Het 

ging om een boerenprotestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Nadat de 

gemeente kennis heeft genomen van de ludieke actie van het boerenprotest is de vlag op 

zaterdag en zijn de stickers op zondagmorgen verwijderd. 

Sloep-incident 

Loco-burgemeester De Gier doet melding van het Sloep-incident (explosie) van afgelopen  

dinsdag waarbij 5 gewonden zijn gevallen. Hulpdiensten en omwonenden hebben goed 

werk verricht. Hij geeft aan in contact te staan met het betreffende gezin. 

INGEKOMEN STUKKEN 

16 Jaarstukken GR Drechtsteden  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

17 VRZHZ: Aanbiedingsbrief beantwoording zienswijze 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

18 Aanbiedingsbrief Liquidatieplan 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.  De organisatie bereidt hier nog een 

collegevoorstel op voor, dat onderdeel uitmaakt van het totaalpakket van voorstellen over 

de fusie van Drechtwerk met de SDD (zie ook agendapunt 3 en agendapunt 6 van deze 

collegevergadering). 

UITNODIGINGEN  

19 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college heeft de uitnodigingen doorgenomen. 

SLUITING 

20 Sluiting 

Loco-burgemeester De Gier sluit de vergadering. 

               Vastgesteld in de vergadering van 26 juli 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

   

                                                                                                                         de loco- burgemeester,  

                                                                                                           

                                                                                              de loco- secretaris, 

 


