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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

26 JULI 2022 

 

Locatie: De Rederij, de Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                          

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                        

de heer Frederik de Gier, Wethouder;                       

mevr. Margreet de Deugd-Bos, Wethouder;             

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; 

mevr. Saskia van Eck, Loco-Gemeentesecretaris  

Afnwezig: 

Leden:                                                                          

de heer Marten Japenga, Wethouder;                        

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Kennismaking nieuwe medewerker /Afscheid medewerker 

Het college maakt kennis met een nieuwe medewerker en neemt afscheid van een 

vertrekkende medewerker. 

2 Opening/Agenda 

Burgemeester Paans is terug van vakantie en opent de vergadering. Wethouder Japenga 

en secretaris Van Heeren zijn i.v.m. vakantie afwezig. Loco-secretaris Van Eck vervangt 

secretaris Van Heeren. 

OEKRANIE 

3 Mededelingen  

Inhoudelijk geen bijzonderheden. Wethouder De Deugd en burgemeester Paans zullen  

(allebei apart) nog een bezoek brengen aan de opvang in de Havenkerk aan de Ieplaan. 
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Gier 

4 Ontwerpbesluit bouw woning aan Vinkenpolderweg perceel B 3876 naast nummer 40  

- Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. te besluiten het ontwerpbesluit voor de bouw van een woning aan 

Vinkenpolderweg ter inzage te leggen voor de zienswijze procedure 

• 2. in te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst voor het project 

Vinkenpolderweg B 3876 naast nummer 40 

• 3. de vergunning definitief af te geven indien er geen zienswijzen worden 

ingediend op de ontwerpstukken. 

Conform. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

5 Benoemingen gemeentelijke adviescommissie straatnaamgeving - Voorstel 

• 1. de heer A. v. 't Z. te benoemen als voorzitter van de gemeentelijke 

adviescommissie straatnaamgeving 

• 2. de heren G.W. en W. d. R. te herbenoemen als lid van de gemeentelijke 

adviescommissie straatnaamgeving 

• 3. Op gepaste wijze afscheid nemen van de voorzitter en een lid van de 

commissie 

Conform. 

Portefeuillehouder Japenga 

6 Smart Delta Drechtsteden zienswijze op ontwerp omgevingsbeleid module 

energietransitie - Voorstel Het college besluit om: 

• 1. In te stemmen met de door de gemeentes van de Smart Delta  

Drechtsteden opgestelde zienswijze op het ontwerp-Omgevingsbeleid 2021  

-  Module energietransitie van de provincie Zuid-Holland 

• 2. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief door te geleiden naar de 

gemeenteraad 

Conform. 

Portefeuillehouder Paans 

7 last onder bestuursdwang Pieter de Hoochplaats - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. een last onder bestuursdwang op te leggen wegens overtreding van 

artikel 5:6 j. 5:4 Apv conform bijlage. 

• 2. om bestuursdwang toe te passen indien niet wordt voldaan aan de last 

zoals genoemd onder 1. 

Conform. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

8 Zomerreces - B&W vergadering in augustus 2023  

I.v.m. zomerreces vergadert het college in principe niet op 2, 9 en 16 augustus 2022. 

Eerstvolgende vergadering is op 23 augustus 2022.  

9 Mededelingen  

Loco-secretaris Van Eck meldt het vertrek van een communicatiemedewerker en van een 

adviseur sociaal domein. 

Vaststellen besluitenlijst 

10 Openbare besluitenlijst college B&W 19 juli 2022 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

12 Mededelingen  

Geen mededelingen. 

Raadsaangelegenheden 

13 Mededelingen 

Geen mededelingen. 

Rondvraag 

14 Rondvraag openbaar 

Wethouder De Gier geeft de laatste stand van zaken van het dossier zwembad weer. 

Morgen is de 2-weken-reactietermijn voorbij voor Variopool; dan moet duidelijk worden welk 

inhoudelijk en financieel aanbod Variopool doet voor de oplossing. Intussen is er vandaag 

van Variopool een offerte ontvangen om de zwembadvloer te stutten zodat daarna het 

water uit het bad kan worden gehaald. Ook is IV-Infra is nog steeds aan het rekenen; deze 

info is onder andere nodig om het afgesproken raadsvoorstel voor september in orde te 

maken. Mocht onverhoopt de benodigde informatie niet voorhanden zijn, dan zal de raad in 

september in ieder geval schriftelijk geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken. 

Inzet vanuit college is en blijft nog steeds een raadsvoorstel. 

Het college stelt vast dat de Kinderboerderij bestuurlijk is belegd bij wethouder Japenga.   

Wethouder Pardo Kruidenier meldt dat er een brief uit gaat naar de voormalige 

ondernemers van de Staalindustrieweg die zich hebben aangemeld om een stuk grond te 

huren of te kopen. Dit om de huidige status van hun aanmelding finaal te checken en 

daarmee vast te stellen. Daarnaast meldt de wethouder dat de gemeente een deel van de 

grond van de Staalindustrieweg gaat gebruiken voor opslag van zand/grond. De raad zal 

binnenkort op de hoogte worden gebracht  van de laatste stand van zaken van het dossier 

Staalindustrieweg.  
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Naar aanleiding hiervan geeft wethouder De Gier aan dat hij samen met de 

bedrijvencontactfunctionaris vorige week een gesprek heeft gehad met een grote 

Alblasserdamse ondernemer die  ook belangstelling heeft voor grond op Staalindustrieweg. 

Het college constateert dat er in Alblasserdam zowel ontwikkelingen in het dossier van 

Sportpark Souburgh als op Vinkenwaard zijn die op collegeniveau nopen tot een 

strategiebepaling. Daarom wil het college in het najaar in het college spreken over hoe hier 

strategisch mee om te gaan. De ambtelijke organisatie wordt gevraagd dit voor te bereiden. 

Wethouder de Deugd koppelt terug over het gesprek bij de provincie over de Erfgoedlijn 

Waterdriehoek waarbij het plan om een fietsroute langs het maritieme en culturele erfgoed 

in Alblasserdam te maken (en deze route ook uit te breiden met Papendrecht en Sliedrecht) 

is toegelicht. Het plan is enthousiast ontvangen en kan zeer waarschijnlijk voor subsidie in 

aanmerking komen. Op 22 augustus 2022 wordt het plan dan ook gepitcht bij de 

Erfgoedtafel. 

INGEKOMEN STUKKEN 

16 Kandidaatstelling van het Dagelijks bestuur SVHW  

Alblasserdam opteert niet voor een post in het Dagelijks Bestuur SVHW. Wethouder Pardo 

Kruidenier meldt dat deze post ook inmiddels is ingevuld. 

UITNODIGINGEN  

17 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college heeft de uitnodigingen besproken.  

In het bijzonder wordt stilgestaan bij de Paardenmarkt en wie morgen waar wanneer 

aanwezig is. 

SLUITING 

18 Sluiting 

Burgemeester Paans sluit de vergadering. 

               Vastgesteld in de vergadering van 23 augustus 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                              de loco- secretaris, 

 


