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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

1 MAART 2022 

 

Locatie: Vergaderkamer Stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                           

de heer Jaap Paans, Burgemeester                          

de heer Arjan Kraijo, Wethouder                            

de heer Kees Jongmans, Wethouder 

mevr. Saskia van Eck, Loco-secretaris 

Afwezig: 

Leden:  

mevrouw Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. Secretaris Van Heeren is afwezig; loco-secretaris Van 

Eck vervangt. 

CORONA  

2 Dashboard  

Het college neemt kennis van de actuele COVID-19 cijfers. 

3 Mededelingen  

Het college neemt kennis van de actuele COVID-19 situatie. Wethouder Jongmans meldt 

aanvullend dat de afgelopen drie weken de GGD ZHZ  fijnmazig heeft gevaccineerd in 

Landvast. In deze periode zijn er daar in totaal 1054 mensen gevaccineerd. Een mooi 

resultaat. De leeftijdsopbouw van de gezette vaccinaties ziet er als volgt uit: 30% zijn jongeren 

onder de 39 jaar; 45% zijn volwassenen tussen de 40 en 64 jaar en 25% zijn volwassenen van 

65 jaar of ouder. Van de 1054 gezette vaccinaties betrof 5% het een eerste of tweede 

vaccinatie. Twee weken na de verkiezingen vindt er weer een ronde plaats in Alblasserdam. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder  Kraijo 

4 Huurcompensatie Smile 2020 en 2021 - Voorstel 

1. In te stemmen met een huurkorting voor het Werkcafé van Smile over 2020 en 2021 tot een 

bedrag van € 4.420,-- excl. btw  ten laste van de van het rijk ontvangen coronagelden. 

Conform. 
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5 Wijziging mandaatbesluit OZHZ Wet Open Overheid - Voorstel 

1. Vaststellen van het Mandaatbesluit gemeente Alblasserdam voor de Omgevingsdienst 

ZuidHolland Zuid, eerste wijziging. 

Conform. 

De Wet open overheid (Woo) zal in 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. 

Met dit voorstel wordt in ieder geval één onderdeel van de nodige aanpassingen verricht. Het 

college verzoekt de organisatie om de overige aanpassingen in beeld te brengen.  

6 Verruiming periode vergunning parkeren Kinderdijk en het aanwijzingsbesluit                                        

parkeren Alblasserdam 2022 vast te stellen  - Voorstel 

1. Het jaarlijkse tijdstip waarop het vergunning parkeren in Kinderdijk van kracht wordt te 

vervroegen van 1 april naar 15 maart 2022; 

2. De ventweg ter hoogte van Résidence Molenstaete toe te voegen aan de plaatsen waar 

mag worden geparkeerd met een vergunning; 

3. Het Aanwijzingsbesluit Parkeren Alblasserdam 2022 vast te stellen. 

Conform. 

Portefeuillehouder Paans 

8 Ontheffing feestdagen 2022 - Voorstel 

1. Op grond van artikel 6 Winkeltijdenverordening 2019 (eerste wijziging) ontheffing van de 

feestdagenregeling te verlenen aan Hornbach, Albert Heijn, Plus van Holten, Dirk van der 

Broek conform hun aanvraag;  

2. De ontheffingsaanvraag van LIDL inzake ontheffing feestdagenregeling gedeeltelijk toe te 

kennen op grond van artikel 6 Winkeltijdenverordening 2019 (eerste wijziging) waarbij opening 

pas vanaf 12 uur is toegestaan;  

3. Als aanvullende voorwaarde te stellen dat de aanvragers zich te allen tijde moeten houden 

aan de COVID 19 richtlijnen van het RIVM zolang dit nodig is. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

9 Mededelingen  

Secretaris deelt mede dat de organisatie vorige week is geïnformeerd over een relatie tussen 

de burgemeester en een medewerkster. Gelijktijdig zijn via de fractievoorzitters ook de 

raadsleden geïnformeerd. 

Vaststellen besluitenlijst 

10 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 22 februari 2022 

Conform met 1 toevoeging: 

Naar aanleiding van een persoonlijk feit van de burgemeester heeft het college besloten om 

voor de resterende tijd in deze collegeperiode de portefeuille Economie over te dragen aan 

wethouder Kraijo. Wethouder Jongmans zal de portefeuille Personeelszaken op zich nemen. 

Regionale ontwikkelingen 

12 Vooruitblik Smart Delta Drechtsteden d.d. 8 maart 2022  

College van Alblasserdam is aanwezig. 

 



3/4 

 

Raadsaangelegenheden 

13 Terugblik Raad d.d. 22 februari 2022  

College blikt terug op afgelopen raadronde en in het bijzonder op het verloop binnen het 

dossier Bestemmingsplannen Oost Kinderdijk-Pijlstoep.  

Rondvraag 

15 Rondvraag openbaar 

Parkeren Wipmolenterrein 

Wethouder Kraijo meldt dat het binnenkort de bedoeling is dat Oceanco tijdelijk gebruik gaat 

maken van de openbare parkeermogelijkheden  op het  Wipmolenterrein. Dit i.v.m. een 

oplevering van een schip. 

Oekraïne 

Het college bespreekt de situatie in de Oekraïne en de mogelijke hulpvragen die richting de 

gemeente Alblasserdam gaan komen/al zijn gekomen: 1. College ziet maatschappelijk 

draagvlak voor helpende hand in de opvang van Oekraïners in Alblasserdam als er een beroep 

gedaan wordt op gemeente en gemeenschap; 2. College wil faciliteren met plekken en 

randvoorwaarden en wenst voorts gebruik te maken van de maatschappelijke draagkracht en 

ruimhartigheid om dit te realiseren, zo nodig onder regie van een lokaal extern groepje/Comité 

van lokale ‘leiders’/vrijwilligers van naam.; 3. College wenst in regionaal verband de afname 

van energie via Gazprom te beëindigen en laat daartoe in regionaal verband een signaal 

afgeven en de juridische en financiële haalbaarheid uitzoeken. Burgemeester zal dit in 

presidium-app communiceren. 

Ruimte op Sportpark Souburgh 

Wethouder Jongmans polst het college of er ruimte is bij de Sportpark Souburgh om een 

sportschoolhouder te faciliteren. Gezien het resultaat van de consultatie op het Sportpark ziet 

het college vooralsnog geen ruimte. 

Zedenzaak  

Burgemeester meldt dat er bij het OM een Alblasserdamse zedenzaak in onderzoek is. Vanuit 

de organisatie is een werkstructuur opgezet en een voorlopig een kernteam ingericht. Naast de 

gemeente hebben hierin Woonkracht10 en CJG zitting. Vanuit dit team zijn er contacten met, 

openbaar ministerie, politie (wijkteam en zedenrecherche), GGD, schooldirecteuren, 

locatiemanagers kinderopvang en huisartsen. Hoewel het overall beeld on- & offline relatief 

rustig is, ontvingen we afgelopen dagen vanuit CJG, Woonkracht 10 en een schooldirecteur 

(hulp)vragen.  

Bewonersbijeenkomst Boezem 

Burgemeester meldt dat de afsluitende bewonersbijeenkomst Boezem van afgelopen 

vrijdagavond naar tevredenheid is verlopen en dat het dossier kan worden afgeschaald 

(normalisatie). Dit betekent een afrondende bewonersbrief vanuit de gemeente om het daarna 

over te laten aan de SWA. 

  

INGEKOMEN STUKKEN 

17 Financiële situatie gesloten Schakenbosch  

Het college heeft kennis ervan genomen; raad is inmiddels ook geïnformeerd.  

18 NOVI - Groene hart  

College wil deze beslissing aan een volgend college overlaten en laat dit opnemen in het 

overdrachtsdossier.  
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Tevens wil het huidige college nog met het huidige college van de gemeente Molenlanden 

overleggen om elkaars positie te verkennen op een aantal dossiers in het Groene Hart (denk 

aan woningbouw, 3e ontsluiting etc.).  

Het  college geeft het college in wording mee om voordat de coalitietekst definitief op papier 

komt de gezamenlijke punten m.b.t Groene Hart af te stemmen. 

19 OCD-rapportage tweede helft 2021  

Het college heeft kennis genomen van de rapportage. 

SLUITING 

21 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

         Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                              de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                            de loco-secretaris, 

 


