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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

31 MEI 2022 

 

Locatie: De Rederij, de stuurhut  

Aanwezig: 

Leden:                                                                            

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                  

de heer Arjan Kraijo, Wethouder;                                       

de heer Kees Jongmans, Wethouder;                           

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering.  

2 10.00 - 10.30 uur - Overhandigen stemmen van jeugdstembureau  

Het college ontvangt Ingrid Goeree en Thea de Jong van bibliotheek AanZet. Zij 

overhandigen de resultaten van de jeugdverkiezingen. Deze zijn in de bibliotheek gehouden 

op de dagen van de verkiezingen. In totaal zijn er 75 stemmen uitgebracht op de stellingen 

die de bibliotheek uit de verkiezingsprogramma's had gedestilleerd. Het college vindt de 

uitkomst zeer waardevol en wil het nieuwe college adviseren om bij de volgende 

verkiezingen dit initiatief voort te zetten en wellicht uit te breiden naar de andere 

stembureaus.  

STRATEGISCHE DISCUSSIE 

3 11.30 - 12.15 uur Toekomstnotitie Smile  

Smile is zich aan het heroriënteren op zijn toekomst. Om een goede gesprekspartner te zijn 

is er vanuit gemeentelijke zijde ook een notitie opgesteld vanuit gemeentelijk perspectief. 

Deze wordt besproken met college, MT en strategisch adviseurs. Het college hecht aan 

lokale leerwerkplekken en wil dat mensen op een goede plek terecht komen met daar waar 

mogelijk uitstroom naar regulier werk. Het college wil zich richten op goede sturing op de 

gehele matching unit functie gericht op alle lokale leerwerkbedrijven. Exclusiviteit bij Smile 

past hier in de toekomst minder bij, waardoor het college op termijn uit bestuur van Smile 

stapt. Er zijn zorgen over de kwetsbaarheid van de organisatie. Het college is van mening 

dat hier een opgave ligt voor het bestuur en wil ervoor waken dat alleen in 

systeemoplossingen wordt gedacht. Het college verkent haar eigen rol en 

verantwoordelijkheid. Het college wil toewerken naar een vervolgpresentatie aan nieuwe 

college.  
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4 12.30 - 14.00 uur - Defintieve jaarrekening, burap en kaderbrief  

Het college bespreekt in het bijzijn van het MT de financiële stukken.  

• Het jaarrekeningresultaat 2021 is inmiddels bekend. Ten opzichte van de begroting 

zijn we 1,2 mio extra ingeteerd op eigen vermogen. Het college stemt in met  

resultaat en programmateksten. De secretaris krijgt mandaat voor de technische 

afhandeling om te komen tot een compleet boekwerk. 7 juni wordt de jaarrekening 

overhandigd aan de accountant. Op 14 juni is de accountant uitgenodigd bij de 

auditcommissie om een eerste oordeel te geven.  

• Kaderbrief: college wil graag de kaders uit de kaderbrief laten vaststellen voor de 

zomervakantie zodat deze verwerkt kan worden in de begroting. Het reguliere 

proces kan niet gehaald worden. Burgemeester bespreekt de aanlevering met 

presidium.  

OEKRAÏNE 

5 Mededelingen  

Gisteren zijn 23 vluchtelingen aangekomen in de Jozuakerk. Ondertussen wordt ook De  

Havenkerk verbouwd met het streven dit ook op korte termijn in gebruik te kunnen nemen.  

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

6 Jaarverslag Gemeente Archivaris 2021 - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. De gemeenteraad via een Raadsinformatie brief te informeren  

• 2. Het "Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de 

informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2021" vast te stellen. 

• 3. In het kader van het horizontale toezicht de Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland te informeren door het toezenden van het verslag van de 

gemeentearchivaris met bijgevoegde begeleidende brief. 

Conform. 

7 Benoeming ambtenaar burgelijke stand - Voorstel 

• 1. De onderstaande personen te benoemen tot Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 

van de Gemeente Alblasserdam voor de periode dat zij in dienst zijn bij 

Dienstverlening Drechtsteden: 

1. Mw. I.A. Renga - Hollander 

2. Mw. R. Jurković - Verwoert  

3. Mw. K Commandeur - Noorland 

Conform. 
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8 RIB Ensia 2021 - Raadsinformatiebrief Het college 

besluit om: 

• 1. De raad te informeren via bijgaande Raadsinformatiebrief betreffende ENSIA 

2021.  

Conform. 

Portefeuillehouder Kraijo 

9 Bevoorschotting 2022 Ondernemersfonds Alblasserdam - Voorstel 

• 1. Een voorlopige bijdrage van € 149.930,- toe te kennen aan de Stichting 

Ondernemersfonds Alblasserdam voor het jaar 2022 conform de afspraken 

vastgelegd in het "Convenant Ondernemersfonds Alblasserdam"; 

• 2. De Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam van uw besluit in kennis te stellen 

middels een subsidiebeschikking 

Conform. 

10 Mandatering koop/realisatie overeenkomst Zuidelijk Havengebied - Voorstel 

• 1. In te stemmen met de realisatie- en koopovereenkomst Alblasserdam Haven 

Zuid.  

• 2. De burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan de wethouder 

Ruimtelijke Ordening om de realisatie- en koopovereenkomst te ondertekenen.  

Conform. 

12 1e Bestuursrapportage 2022 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.  

• 2. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de begroting 2022 

te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging.  

• 3. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde 

kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen. 

• 4. Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage van € 1.465.000 als volgt te 

verwerken: 

• Een onttrekking van € 190.100 aan de bij de jaarrekening 2021 aan te vullen 

bestemmingsreserve corona; 

• Een onttrekking van € 70.800 aan de reserve riolering; 

• Een onttrekking van € 969.100 aan de algemene reserve; 

• Een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven van € 235.000 

Conform. 

Portefeuillehouder Jongmans 

13 Reactie op Adviezen Verordening Jeugdhulp en ParticiPand Adviesraad Sociaal  

Domein Alblasserdam - Voorstel 

• 1. In te stemmen met het versturen van de brief met een reactie van het college van 

B&W op het advies van de Adviesraad m.b.t. het ParticiPand 

• 2. In te stemmen met het versturen van de brief met een reactie van het college van 

B&W op het advies van de Adviesraad m.b.t. de Verordening Jeugdhulp 

Conform. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

14 Voorraadagenda  

Conform. 

15 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

16 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 24 mei 2022 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

18 Mededelingen  

Geen bespreekpunten. 

Raadsaangelegenheden 

19 Terugblik Commissie-avond d.d. 24 mei 2022  

Het college blikt terug op de commissieavond van 24 mei. Er waren problemen met de 

opnames van beide commissies. Grondgebied werd per ongeluk langer uitgezonden en 

Samenleving viel halverwege behandeling voorstel Buitenruimte Moskee uit. Dit werd 

gaandeweg de vergaderingen hersteld.  

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 VRZHZ: Toevoegen zin: "Wij vragen aandacht voor de 

hoge schuldquote van de VRZHZ".  

20 Vooruitblik Raadsvergadering d.d. 31 mei 2022  

Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van vanavond.  

21 Vooruitblik Raadsvergadering - benoemen wethouders d.d. 2 juni 2022  

Het college blikt vooruit op de vergadering van 2 juni 2022. 

Rondvraag 

22 Rondvraag openbaar 

Evaluatie 4 en 11 mei comité 

Burgemeester koppelt terug over evaluatie van 4 en 11 mei. Freek de Gier blijft naast 

wethouderschap als loco-burgemeester verbonden met het comité. Daarnaast worden een 

aantal beoogde nieuwe leden benaderd. 
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Tribune VV Alblasserdam 

Burgemeester Paans meldt dat de tribune in het hemelvaartweekend is vernield. Dit is een 

incident in een reeks van incidenten van vandalisme op het sportpark. Het bestuur van VV 

Alblasserdam eist actie van de gemeente om vandalisme tegen te gaan.  

Nieuwbouw kerk terrein Zijderveld 

Burgemeester Paans meldt dat ds. van der Tang de burgemeester heeft gevraagd 

bestuurlijke leiding te nemen in het dossier nieuwbouw kerk Zijderveld. Burgemeester geeft 

aan dat er reeds door het huidige college een interventie is gepleegd om meer zicht te 

krijgen op de ontstane impasse. Bestuurlijke leiding wordt overgedragen aan het nieuwe 

college.  

INGEKOMEN STUKKEN 

24 Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

SLUITING 

25 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. De laatste vergadering in deze samenstelling. 

 

 

             Vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2022 

                       

                                                                     Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                    de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                         de secretaris, 

 


