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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

5 JULI 2022 

 

Locatie: De Rederij, de stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                            

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                    

de heer Marten Japenga;                                                                            

de heer Frederik de Gier;                                 

mevrouw Margreet de Deugd-Bos;                                   

de heer Ramon Pardo Kruidenier;                               

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering.  

OEKRAINE 

2 Mededelingen  

Het college bespreekt de laatste stand van zaken m.b.t. opvang Oekraïners. Het thema 

'leefgeldongelijkheid' is door Divosa landelijk geagendeerd. Ook beleid rondom 

derdelanders staat inmiddels op de landelijke agenda.  

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

3 12.30 - 14.00 uur - PFO Integraal College/MT/Strategen/Teamleiders (Raadzaal)  

Het college bespreekt in het bijzijn van het MT en de strategisch adviseurs een aantal 

thema's die in voorbereiding voor besluitvorming zijn bij de organisatie. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

4 Besluit mandaat, volmacht en machtiging Alblasserdam 2022 eerste wijziging                                           

- Voorstel 

• 1. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Alblasserdam 2022 eerste 

wijziging vaststellen. 

Conform. 
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Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

5 Covid-19 steunmaatregel Zuiderstek 1 - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Extra ondersteuning bieden aan de huurder van Zuiderstek 1, periode 1 

april 2021 tot en met 25 februari 2022, omdat de huurder van deze locatie te 
maken heeft gehad met door overheid opgelegde restricties (sluiting of 
beperkingen) waardoor het gehuurde niet kon worden geëxploiteerd. Dit 

door huurkorting te verlenen tot een bedrag van € 10.898,39. 

• 2. De extra ondersteuning 2021 ad € 10.898,39 in 2022 ten laste brengen 
van de bij de jaarrekening 2021 voorgestelde reservering van de resterende 
ontvangen Corona-compensatie 2021. Dit onder voorbehoud van 

instemming door de raad van deze te maken reservering. 

• 3. De onder punt 2. genoemde mutatie van de begroting 2022 verwerken in 
de 2e burap 2022. 

Conform. 

Frederik de Gier 

6 RIB Zienswijze ontwerp-Omgevingsbeleid 2021 provincie Zuid-Holland - 

Raadsinformatiebrief Het college besluit om: 

• 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze aan te bieden 

aan gemeenteraad. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

7 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

8 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

9 Terugblik VNG Jaarcongres d.d. 27, 28 en 29 juni 2022  

Het college blikt terug op het VNG congres in West Friesland. Er zijn veel contacten gelegd 

en de gemeenten hebben zich verenigd op o.a. het ageren tegen het huidige financieel 

beleid van het kabinet. Er is o.a. een stevige resolutie aangenomen waarmee de 

gemeenten pleiten voor financiële zekerheid na 2025. In 2023 zal het VNG Jaarcongres 

gehouden worden in Groningen.  

Vaststellen besluitenlijst 

10 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 27 juni 2022 en 28 juni 2022 

Conform. 
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Regionale ontwikkelingen 

12 Vooruitblik ONS-D d.d. 7 juli 2022  

Het college blikt vooruit op het ONS-D.  

Raadsaangelegenheden 

13 Vooruitblik Algemene beschouwingen (incl. eten) d.d. 6 juli 2022  

Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van 6 juli 2022. Allereerst staan de 

jaarstukken geagendeerd. GREX-en zijn nagezonden. Goedkeurende verklaring wordt 

woensdagochtend afgegeven door de accountant. Daarna volgt de kaderbrief. Vandaag 

wordt nog een raadsmemo nagezonden met de effecten van de meicirculaire. Deze valt 

incidenteel positiever uit dan verwacht.  

14 Vooruitblik Werkgroep Omgevingswet d.d. 7 juli 2022  

Het college blikt vooruit op de bijeenkomst werkgroep Omgevingswet. 

Rondvraag 

15 Rondvraag openbaar 

SFEA 

Burgemeester Paans meldt dat er een brief is binnengekomen van de SFEA inzake 

evaluatie Koningsdag. De kosten van dit evenement lopen jaarlijks op en de 

sponsorinkomsten nemen jaarlijks af. SFEA uit haar zorgen over deze trend. Burgemeester 

meldt dat de gemeente al 10 jaar hetzelfde bedrag subsidieert. Burgemeester stelt voor om 

aan het einde van het evenementenseizoen breed te kijken welke evenementen nog op 

voldoende draagvlak kunnen rekenen van ondernemers/samenleving. Zelf ook kijken naar 

een passende gemeentelijke bijdrage. College stemt hiermee in. 

Bedankmomenten inzet hulpdiensten 6 mei 2022 

Burgemeester koppelt terug uit zijn ronde waarin hij politie, VRZHZ, brandweer en 

zorgsector bedankt voor hun inzet op 6 mei 2022. 

Regionale bijeenkomst Smart Delta Drechtsteden - Bouwen 

Burgemeester Paans meldt dat er op 4 oktober een programma wordt voorbereid omtrent 

bouwen. 

Zwembad Blokweer 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat TNO inmiddels review heeft afgegeven op rapport IV 

Consult. Zij ondersteunen de conclusies van IV Consult. Inmiddels is ook het fiscale advies 

binnen. Dit wordt verwerkt in het raadsvoorstel van september waarin de raad gevraagd 

wordt een definitieve keuze voor het zwembad te maken. 

Werkbezoek Hardinxveld lokale bouwtafels 

Burgemeester Paans en portefeuillehouder De Gier melden dat zij na het zomerreces een 

werkbezoek plannen met Hardinxveld nav het Brink-rapport. Voor die tijd willen zij met de 

ambtelijke organisatie een voorbereidende bijeenkomst plannen. 

Busstation De Grote Beer 

Vanuit de regio wordt contact opgenomen met de Provincie voor nadere duiding van het 

besluit geen busstation te faciliteren. Opgave van dit college is om de ontwikkelingen 

rondom Poort van Noord beter onder de aandacht te brengen bij De Provincie.  
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OV De Noord 

Wethouder Pardo meldt dat hij kennis heeft gemaakt met de voorzitter van OV De Noord. 

De voorzitter vraagt aandacht voor het proces reconstructie Vinkewaard Zuid waarin de 

vroegtijdige vervanging van de riolering tot vertraging leidt. Duidelijkheid over proces wordt 

gemist bij de ondernemers. 

Afstemmen portefeuilleverdeling 

Het college maakt afspraken over de portefeuilleverdeling. 

• Het college stemt af dat het dossier Kinderboerderij in portefeuille wethouder 

Japenga zit. 

• Dierenwelzijn bij wethouder Japenga 

• Dossier Constructif bij wethouder Pardo. 

SWEK 

Burgemeester meldt dat hij deze week samen met de burgemeester van Molenlanden en 

een juridisch adviseur van de Provincie een gesprek heeft met de directeur van het SWEK 

over de impasse die lijkt te zijn ontstaan op de totstandkoming van deze  

Samenwerkingsovereenkomst en daarmee de governance op het gebied waarin alle 

belangen voldoende geborgd zijn. 

Opening Binnentuin tussen Eksterstraat en Waalsingel 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij de binnentuin heeft geopend. Mooi initiatief met 

ook duurzaamheidselement van wadi's om regenwater op te kunnen vangen.  

Scholing locoburgmeesterschap VRZHZ 

Wethouder Japenga meldt dat hij de scholing heeft bijgewoond van de VRZHZ. De andere 

wethouders gaan ook deelnemen aan één van de geplande sessies. 

Bewonersavond Oostkinderdijk 

Marten Japenga meldt dat komende week de bewonersavond gepland staat. 

Agrariërs 

Portefeuillehouder Japenga wil nagaan of er behoefte is onder de agrariërs om in gesprek 

te komen met de gemeente, al dan niet samen met de gemeente Molenlanden. 

INGEKOMEN STUKKEN 

17 Evaluatie Koningsdag 2022 & vooruitblik evenementen 2022  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. (zie rondvraag) 

18 VZHG nieuwsbrief juni 2022  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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SLUITING 

19 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

               Vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 

 


