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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

3 MEI 2022 

 

Locatie: De Stuurhut, De Rederij  

Aanwezig: 

Leden:                                                                      

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                          

de heer Arjan Kraijo, Wethouder;                            

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

Aanwezig: 

Leden:                                                                      

de heer K. Jongmans, Wethouder;                           

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. Wethouder Jongmans afwezig i.v.m. vakantie  

OEKRAÏNE  

2 Mededelingen  

Het college bespreekt de actuele situatie rondom de opvang Oekraïne.  

BESPREEKSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

3 Zienswijze ten aanzien van Ontwerpbegroting 2023 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid; 

• 2. Kennis te nemen van het memo financieel perspectief en de gevraagde extra 

bijdrage 2022 te verwerken in de BURAP-1; 

• 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid 

Holland Zuid en de bijgevoegde zienswijze te versturen aan het AB van de VRZHZ.  

Conform. 

 

 

 



2/6 

 

Portefeuillehouder Kraijo 

4 Overeenkomst tot wijziging leningsvoorwaarden Gemeente 

Alblasserdam – Stichting Molenzicht - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van de wijziging in het 
aflosschema van deze geldlening zoals die aan stichting Molenzicht is verstrekt 
door de gemeente Alblasserdam. Het college besluit om: 

• 2. In te stemmen met voorgestelde wijziging in de voorwaarden met betrekking tot 

de lening zoals die is verstrekt aan stichting Molenzicht volgens bijgevoegde 

overeenkomst.  

• 3. Te besluiten om deze wijziging in de aflostermijnen voor wensen en bedenkingen 

(artikel 7 financiële verordening)  voor te leggen aan de gemeenteraad.  

Inhoudelijk conform. Het college wil dit echter wel voorleggen aan de raad en hen adviseren 

geen zienswijze in te dienen. 

5 Tijdelijke wijziging bestemmingsplan Ieplaan 9 - Voorstel Het college 

besluit om: 

• 1. Tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan 'maatschappelijke functie' van de 

Ieplaan 9 Alblasserdam (kadastraal adres: Perceelnr. 362 sectie C én 1433 sectie 

C) door middel van een omgevingsvergunning "handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening". 

• 2. Positief te oordelen op de omgevingsvergunningaanvraag 'brandveilig gebruik' 

Ieplaan 9 Alblasserdam (kadastraal adres: Perceelnr. 362 sectie C én 1433 sectie 

C). 

Conform. 

6 Aansprakelijkheidstelling en stuiting verjaring Chemours Dupont - 

Voorstel De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Chemours Netherlands BV en/of Du Pont de Nemours (Nederland) BV en/of 

Corteva Holding Netherlands 2 BV aansprakelijk te stellen voor de schade die de 

gemeente vanwege de uitstoot van PFAS, waaronder PFOA en GenX-stoffen lijdt, 

heeft geleden en nog zal lijden. 

• 2. De verjaring te stuiten van de vordering(en) die de gemeente uit hoofde van 

onrechtmatige daad, een regresrecht, of anderszins heeft op deze bedrijven. 

• 3. Dit middels bijgevoegde brieven aan Chemours Netherlands BV en/of Du Pont de 

Nemours (Nederland) BV en/of Corteva Holding Netherlands 2 BV kenbaar te 

maken. 

• 4. De Raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief 

Conform. 

7 Voortgang Zuidelijk Havengebied, quick scan waterkering 

Marineweg - Voorstel De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Kennis te nemen van de quick scan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van een waterkering langs de Marineweg te Alblasserdam en op basis hiervan te 

constateren dat 

1. het huidige Alblasserdamse dijktracé voor de komende jaren voldoende veilig is 

2. het op 21 december 2021 aangeboden plan op hoofdlijnen voldoende ruimte biedt 

om op elk gewenst moment een nieuwe waterkering, met 1 en mogelijk zelfs 2 

rijbanen, ter hoogte van de Marineweg aan te leggen 
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• 2. Verdere verkenning mogelijke verplaatsing waterkering - inclusief 

meekoppelkansen - te koppelen aan het Hoogwater Beschermings Programma en 

e.e.a. te synchroniseren met de planning van Waterschap Rivierenland.  

• 3. Kennis te nemen van de nieuwe planning voor het Zuidelijk Havengebied. 

• 4. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 en 3 te bekrachtigen. 

De grondslag voor de geheimhouding is artikel 25 lid 2.  

Bekrachtiging van de geheimhouding vindt plaats op basis van artikel 25 lid 3. 

 

Het college besluit om: 

• 5. Ingevolge artikel 25 lid 2, vanwege de privacy- en marktgevoelige informatie, 

geheimhouding op te leggen op bijlage 1 en 3 en deze geheimhouding door de raad 

laten bekrachtigen op basis van artikel 25 lid 3. 

Conform. 

8 Anterieure overeenkomst Polderstraat - Voorstel Het college besluit 

om: 

• 1. In te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst voor het project 

Polderstraat. 

• 2. De burgemeester te verzoeken portefeuillehouder A. Kraijo te machtigen tot het 

ondertekenen van deze overeenkomst. 

Conform. 

Burgemeester besluit portefeuillehouder Kraijo te machtigen voor ondertekening. 

9 Anterieure overeenkomst Wipmolenlocatie - Voorstel Het college 

besluit om: 

• 1. In te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst voor het project 

Wipmolenlocatie. 

• 2. De burgemeester te verzoeken portefeuillehouder A. Kraijo te machtigen tot het 

ondertekenen van deze overeenkomst. 

Conform. 

Burgemeester machtigt portefeuillehouder Kraijo voor ondertekening. 

Portefeuillehouder Jongmans 

10 Eenmalige energietoeslag - Voorstel Het college besluit om: 

• 1. In te stemmen met de raadinformatiebrief over de eenmalige Energietoeslag 

waar de brief van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

sociaal (GRS) aan toegevoegd is.  

Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Jongmans krijgt mandaat 

de wijziging door te voeren. 

11 Kredietaanvraag herinrichting buitenruimte Moskee - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Een krediet van 25.000,- euro ter beschikking te stellen voor de herinrichting van 

de buitenruimte van de Yunus Emre Moskee aan de Anjerstraat en dekking te halen 

uit de post onvoorzien.  

• 2. Het aan te vragen budget en de budgettaire neutrale begrotingswijziging te 

verwerken in de 1e burap 2022.   

Conform met inachtneming van een wijziging.  
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12 Gunning onderwijsroute MBO - Voorstel 

• 1. In te stemmen met de uitslag van de beoordeling van de inschrijvingen inzake de 

regionale aanbesteding lnkoop Inburgeringsaanbod MBO 

• 2. Over te gaan tot gunning conform het resultaat van de beoordeling, en aangaan 

van de overeenkomst met Da Vinci College 

• 3. De Servicegemeente Dordrecht (SGD), team Inkoop en  

Contractmanagement, te machtigen namens de aanbestedende diensten de 

gunningsbeslissing kenbaar te maken aan de inschrijvers 

• 4. Op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid Gemeentewet in samenhang 

met artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid van bestuur 

de geheimhouding top te leggen ten aanzien van de bijlage 'Gunningsadvies 

Onderwijsroute MBO'.  

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

13 Voorraadagenda  

Het college bespreekt de voorraadagenda en neemt de laatste wijzigingen door. 

14 MT Besluitenlijst d.d. 25 april 2022  

Het college neemt kennis van de MT Besluitenlijst. 

15 Notitie burap en kaderbrief  

Het college bespreekt het proces om te komen tot een BURAP en Kaderbrief. Het oude 

college besluit en het nieuwe college verdedigt in de raad. 

16 Terugblik Lintjesregen d.d. 26 april 2022  

Het college blikt terug op de lintjesregen. 

17 Terugblik Koningsdag d.d. 27 april 2022  

Het college blikt terug op Koningsdag. 

18 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

19 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 26 april 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

21 Kwartaalbijeenkomst Smart Delta Drechtsteden d.d. 7 juni 2022  

Het college neemt kennis van de kwartaalbijeenkomst. 
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22 Mededelingen  

Geen bespreekpunten. 

Raadsaangelegenheden 

23 Terugblik Raadsvergadering d.d. 19 april 2022  

Het college blikt terug op de raadsvergadering van 19 april. 

24 Vooruitblik Presidium d.d. 9 mei 2022  

Het college blikt terug op de presidiumvergadering van 9 mei. Voorafgaand aan de 

vergadering staat een besloten bijeenkomst met de BSSA gepland waarin wordt gesproken 

over het zwembad en het onderzoek dat lopende is.  

Rondvraag 

25 Rondvraag openbaar 

NOVI Groene Hart 

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er gewerkt wordt aan een nieuw programma voor het 

Groene Hart. Eind van deze maand vindt er een ondertekening plaats. Graag volgende 

week in college brengen. College wil instemmen onder voorwaarde dat er geen kosten aan 

verbonden zijn.  

Goodman 

Portefeuillehouder meldt opening Goodman distributiecentrum. 

Boskalis inzake studie mogelijkheden waterkering Haven  

Burgemeester Paans koppelt terug uit bezoek Boskalis en presentatie studenten.  

Economic Board Drechtsteden 

Burgemeester Paans koppelt terug uit EBD. O.a. verbindende gebiedsstrategie met onder 

andere de pijlers: 

-meer investeren in fietsverbindingen over land en over water; 

-durven te gaan voor pleidooi verlegging A15 na 2050 zodat je hoogwaardige corridor kan 

maken en gemeenschappen weer kunt verbinden met elkaar (Sliedrecht en 

HardinxveldGiessendam) 

-ontsluiten nieuwe recreatieve gebieden (Staart/Biesbosch) 

Daarnaast denkt EBD na over structuur van het platform. Idee is splitsen in strategisch 

platform en economisch platform.  

UITNODIGINGEN 

27 Symposium Defensie als structurele partner in de nationale veiligheid d.d. 12 mei  

2022  

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Het college is verhinderd. 

28 Bestuurdersdag VZHG d.d. 20 mei 2022  

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Het college is verhinderd. 

29 Uitnodiging afscheid wethouders gemeente Vijfheerenlanden 

Het college neemt kennis van de uitnodiging. Het college is verhinderd.  
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INGEKOMEN STUKKEN 

30 Procedure inzake de benoeming van AB- en DB leden omgevingsdienst 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

SLUITING 

31 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

                Vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                    de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                              de secretaris, 

 


