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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

15 NOVEMBER 2022 

 
Locatie: Vergaderkamer De Stuurhut  

Aanwezig: 
Leden:                                                                         

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                            

de heer Marten Japenga, Wethouder;                                  

de heer Frederik de Gier, Wethouder;                      

mevrouw Margreet de Deugd-Bos, Wethouder;                

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; 

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. 

VERGADERING - DEEL I  

Portefeuillehouder De Gier 

2 Overeenkomst van geldlening GR Souburgh  - Voorstel  

• 1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken tegen het verstrekken van 

een lening van € 1.100.000,00 aan Gemeenschappelijke Regeling 

Sportpark Souburgh. 
• 2. Een lening van € 1.100.000,00 verstrekken aan Gemeenschappelijke 

Regeling Sportpark Souburgh, conform de bijgevoegde overeenkomst van 

geldlening, onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen 

vanuit de gemeenteraad.  

• 3. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen eventuele wensen en 

bedenkingen te uiten over het verstrekken van de geldlening. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

3 Ontwerp bestemmingsplan DOK 12 - Voorstel 
Het college besluit om: 

• 1. In te stemmen met de Nota vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan 

DOK 12. 

• 2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan DOK 12. 
• 3. Gelezen de conclusie uit de algemene beoordeling milieueffecten van het 

ontwerp bestemmingsplan geen milieueffectrapportage op te stellen. 
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• 4. Het ontwerp bestemmingsplan op de gebruikelijke manier ter inzage te 

leggen met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 

• 5. Gelezen dat de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/uur-wegen niet  

leidt tot het vaststellen van hogere grenswaarden geluid, besluiten dat er 

sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor wat betreft 

geluid. 

• 6. Indieners van een vooroverlegreactie op de hoogte te stellen per brief. 
• 7. Middels bijgaande raadsinformatiebrief en daarbij behorende bijlagen de 

gemeenteraad te informeren. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

4 Vaststellen Verordening Persoonlijk Minimabudget Alblasserdam  - 

Voorstel  

• 1. De Verordening Persoonlijk Minimabudget Alblasserdam vast te stellen 

en in werking te laten treden per 1 januari 2023.  

• 2. De verhoging van de kosten ten bedrage van € 85.931,-- kunnen 

opgevangen worden binnen het geraamde resultaat van de begroting 2023.  

• 3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen  

• 4. Per 1 januari 2023 de gepubliceerde "Nadere regels persoonlijk 

minimabudget Alblasserdam" van 8 maart 2022 in te trekken. 

Conform. 

5 Collegeadvies beantwoording vragen energielasten - Voorstel Het college 

besluit om: 

• 1. De antwoorden op de vragen over de energielasten vast te stellen en de 

Raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief 

Conform. 

6 Herijking beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 en verordening 

beslistermijn schuldhulpverlening.  - Voorstel 
De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vast te stellen. 
• 2. in te stemmen met het in stand houden van de Verordening beslistermijn 

schuldhulpverlening. 

Conform. 

7 Collectieve Zorgverzekering Minima beleidskaders aanbesteding 2024 - 

Voorstel De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. In te stemmen met de huidige beleidskaders van de collectieve 

zorgverzekering minima als uitgangspunt voor de aanbesteding 2024 

Conform. 
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Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

8 3e Bestuursrapportage 2022 - Voorstel  

• 1. De 3e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 
• 2. De in de 3e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de  

begroting 2022 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde 

begrotingswijziging. 

• 3. De in de 3e bestuursrapportage 2022 voorgestelde ophoging van 

kredieten beschikbaar te stellen. 

• 4. Het resultaat van de 3e Bestuursrapportage van € 188.600,- toe te 

voegen aan de algemene reserve. 

Conform. 

9 Leges- en belastingverordeningen 2023 - Voorstel De gemeenteraad 

voor te stellen om: 

• 1. De Legesverordening 2023 en de tarieventabel 2023 vast te stellen; 
• 2. De verordening onroerende-zaakbelasting 2023 vast te stellen; 
• 3. De verordening begraafrechten 2023 vast te stellen; 
• 4. De verordening hondenbelasting 2023 vast te stellen; 
• 5. De verordening rioolheffing 2023 vast te stellen; 
• 6. De verordening afvalstoffenheffing 2023 vast te stellen; 
• 7. De verordening marktgelden 2023 vast te stellen; 
• 8. De verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen; 
• 9. De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 

2023 vast te stellen. 

Conform.   

GR SVHW 2023 - Voorstel 

• 1. Toestemming verlenen voor het vaststellen van Gemeenschappelijke 

Regeling SVHW 2023. 
• 2. Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 vaststellen, onder 

voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad. 

Conform. 

10 Indexatie per 1 januari 2023 - Voorstel 

• 1. Eenmalig per 1 januari 2023 af te wijken van de contractueel 

overeengekomen wijze van indexatie en een (lager) percentage te hanteren 

van 5% voor gebruikers (huurder, erfpachters en pachters) van gronden en 

vastgoed.  

Conform. 
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Portefeuillehouder Japenga 

12 Beheerverordening begraafplaats 2023 - Voorstel  

• 1. Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats 2023 vast te stellen. 
• 2. Voorschriften grafbedekking 2023 vast te stellen. 

Aanhouden. Het college is van mening dat de analyse op tarieven begraven nog niet 

besluitrijp is. 

13 Programma Stedelijk Waterbeheer 2023-2027 - 

Voorstel De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Het Programma Stedelijk Waterbeheer vast te stellen voor de periode 

2023 t/m 2027 inclusief de financiele consequenties die voortvloeien uit dit 

plan. 

• 2. In te stemmen met rioolheffing van € 159,- jaar voor 2023. Per 2024 de 

rioolheffing t/m 2026 jaarlijks met 6% laten stijgen excl. inflatiecorrectie. In 

2027 stijgt de rioolheffing met 4%. 

• 3. Financiële consequenties (verschil tussen totale lasten in PSW en bedrag 

begroting 2023) in eerst volgende BURAP melding verwerken. 

Aanhouden.  

VERGADERING - DEEL II 

Portefeuillehouder Paans  

14 Besluit mandaat, volmacht en machtiging Alblasserdam 2022 tweede wijziging -  
Voorstel 

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

wijziging vaststellen. 

Conform. 

15 Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone Alblasserdam 2022-2023 - Voorstel 

• 1. Vast te stellen het aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones Alblasserdam 

2022-2023. 

Conform. 

Portefeuillehouder De Gier 

16 Vaststellen bestemmingsplan Parapluherziening Geluid Aan de Noord, herziening  
Van Hennaertweg - Voorstel 

• 1. Vaststellen bestemmingsplan Parapluherziening Geluid aan de Noord, 

herziening Van Hennaertweg  

• 2. Het bestemmingsplan Parapluherziening Geluid aan de Noord, herziening 

Van Hennaertweg aan de raad voorleggen ter vaststelling 

Conform. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

17 Voorbereidingskrediet nieuwbouw OBS 't Nokkenwiel  - Voorstel 
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• 1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 664.000 ten 

behoeve van nieuwbouw OBS 't Nokkenwiel. 

• 2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  

• 3. Het college geeft als kader aan OZHW mee dat de gemeente in de 

planvoorbereiding ruimte wenst te behouden voor inpassing van de 

resultaten van het onderzoek maatschappelijk vastgoed die voorzien wordt 

voor het vierde kwartaal 2023. Het college wenst duidelijkheid te krijgen van 

OZHW op welke moment in 2024 de deadline is voor het definitieve plan. 

Conform met aanvulling van een extra beslispunt voor college.  

18 Aansluiting Een tegen Eenzaamheid - Voorstel 

• 1. Aan te sluiten bij het landelijk actieprogramma Een tegen Eenzaamheid; 
• 2. De burgemeester te verzoeken een volmacht te verlenen aan Wethouder 

Margreet de Deugd, als portefeuillehouder van Welzijn, om het 

aanmeldformulier te ondertekenen; 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

20 Mededelingen  

Secretaris meldt de actuele organisatiezaken. O.a. start concerncontroller.  

21 MT Besluitenlijst d.d. 7 november 2022  

Het college neemt kennis van de MT Besluitenlijst. 

Vaststellen besluitenlijst 

22 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 8 november 2022 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

24 Terugblik Smart Delta Drechtsteden - Lancering Spotlights on d.d. 14 november 2022  

Het college blikt terug op het evenement. 

25 Vooruitblik ONS-D d.d. 17 november 2022  

Het college blikt vooruit op het ONS-D. 

26 Vooruitblik Regionale Regietafel Asielzoekers d.d. 21 november 2022  

Het college blikt vooruit op de Regionale Regietafel waarin de huisvesting van asielzoekers 

geagendeerd staat.  

Raadsaangelegenheden 

27 Terugblik Begrotingsraad d.d. 8 november 2022 
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Het college blikt terug op de begrotingsraad en het begrotingsontbijt. 

28 Vooruitblik Werkgroep LHBTI d.d. 15 november 2022  

Het college blikt vooruit op de Werkgroep LHBTI+ 

29 Vooruitblik Werkbijeenkomst tussenpresentatie Havengebied d.d. 15 november 2022  

Het college blikt vooruit op de werkbijeenkomst Havengebied. 

Rondvraag 

30 Rondvraag openbaar 

Omgevingswet 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat er vanuit team RO een digitaal overzicht is van de 

implementatie omgevingswet. Per onderdeel kunnen wij daarmee zien hoe ver wij zijn. 

Locatie Manege 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat er een particulier initiatief is met een concreet plan 

voor woningbouw op de locatie Manege. Er zijn door de raad vooraf geen kaders gesteld 

voor deze specifieke locatie. Met name op sociale huur. Portefeuillehouder wil na 

participatietraject vergunningstraject starten om het plan niet te vertragen. Daarnaast wil hij 

het agenderen in het PFO Integraal. Het college gaat akkoord met deze route, onder de 

voorwaarde dat keuzes helder uitgelegd en onderbouwd voorgelegd worden aan de raad. 

Luchtkwaliteit/houtstook/stikstof  

Portefeuillehouder Japenga meldt dat met de vier portefeuillehouders is overeengekomen 

dat hij de bestuurlijk trekker is van deze thema's.  

Drentsehof 

Portefeuillehouder Japenga was op donderdagmiddag bij een bijeenkomst om een keuze te 

maken uit drie voorstellen m.b.t. inrichten terrein ten behoeve van spelen en ontmoeten. 

Kinderen, volwassenen en gemeente hebben in grote meerderheid gekozen voor het 

ontwerp van Kompan.   

Stichting noodfonds 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat er vanuit de kerken een noodfonds bestaat voor niet 

kerkelijke Alblasserdammers. Dit noodfonds mist nog wat bekendheid. 

Signaal vanuit kerk 

Margreet meldt dat er vanuit de diaconie het signaal is gekomen dat het huis dat zij ter 

beschikking hebben gesteld aan een moeder met kinderen, volledig uitgewoond is door het 

gezin. Zij gaan een brief sturen naar de gemeente ter informatie. Hierin willen zij onder 

andere de rol van het maatschappelijk Werk onder de aandacht brengen. 

INGEKOMEN STUKKEN 

32 Najaars Algemene Leden Vergadering (Najaars ALV) d.d. 2 december 2022 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 
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34 Brief namens Wouter Kolff en Andre Flach inzake regionale samenwerking Smart 

Delta Drechtsteden 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

UITNODIGINGEN 

36 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

SLUITING 

35 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

 Vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022  

                       

                                                     Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                              

                                                                                                                        de burgemeester, 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                  de secretaris, 

 

 


