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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

1 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. 

2 Kennismaking nieuwe medewerker 

Het college maakt kennis met een (tijdelijke) nieuwe medewerker. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

3             PFO integraal - Huisvestingsopgave 

Team Wonen geeft een presentatie aan het college over de lokale 

huisvestingsvraagstukken. In het tweede kwartaal van 2023 wordt een woonzorgvisie 

opgeleverd waarin ook de beleidslijn voor huisvesting bijzondere doelgroepen wordt 

opgenomen. Het college bedankt het team voor de heldere presentatie. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

3 Register en spelregels openbare en niet-openbare informatie  

1. Instemmen met de geactualiseerde spelregels openbare en nietopenbare 

informatie naar aanleiding van de Wet Open Overheid (WOO) 

2. Geheimhouding voor een jaar te verlengen voor de documenten horende bij de 

regels: 2, 6,7,8,9,10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23,24,25,26,27,31, 33 
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3. Geheimhouding op te heffen voor de documenten: 107, 90, 86, 61, 58,  

53, 52, 38, 37, 32,30,29, 28, 22, 21, 20, 15, 13, 5, 4, 3 9 

 In het overzicht zijn deze documenten blauw gearceerd. 

Conform met inachtneming van wijzigingen. 

 

5 Benoeming ambtenaar burgelijke stand - Voorstel 

1.    Instemmen met de benoeming van mevr. A. v.d. K-D. tot Ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand van de Gemeente Alblasserdam voor een periode van 5 jaar 

ingaand per 13 oktober 2022. 

Conform. 

Portefeuillehouder De Gier 

6 Vervolg West-Kinderdijk 375, Biggelmee - Voorstel  

1. in te stemmen met onderhavig plan voor de realisatie van 6 woningen 

Aangehouden. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

7 Volmacht gemeenten: vertegenwoordiging bij rechtszaak gesloten plaatsingen -  

1. volmacht dan wel machtiging te verlenen aan de directeur, verandermanagers en 

jeugdprofessionals van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid om namens het 

college uitvoering te geven aan artikel 6.1.2 met uitzondering van het vijfde lid, 

alsmede de artikelen 6.1.3, 6.1.4 - met uitzondering van derde lid - en 6.1.8 van de 

Jeugdwet. 

2. het volmachtbesluit tezamen met de brief in de bijlage aan de directeur-

bestuurder van de Stichting Jeugdteams ZHZ te verzenden ter ondertekening. 

Conform. 

Margreet de Deugd-Bos 

8 Antwoord op sommatie/ingebrekestelling Lexsigma voor iHUB - Voorstel 

1.    Lexsigma met bijgevoegde brief antwoorden op de sommatie/ingebrekestelling die 

zij namens iHUB bij de gemeente hebben ingediend. 

Conform. 

Ramon Pardo Kruidenier 

9 Rapportage draagkrachtonderzoek Kinderdijk door v.d. Borg - Raadsinformatiebrief  

 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Conform met inachtneming van een wijziging. In Molenlanden is de RIB aangehouden. 

Afspraak is dat er op gezamenlijk tijdstip gecommuniceerd wordt. Portefeuillehouder Pardo 

krijgt mandaat om RIB aan te passen en te versturen. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

10 Terugblik herfstvakantie 2022  

Het college blikt terug op de herfstvakantie en het loco-schap.  

11 MT besluitenlijst d.d. 17 oktober 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

12 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

13 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

14 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 18 oktober 2022  

Conform met inachtneming van een wijziging. 

15 Vaststellen besluitenlijst Extra B&W vergadering Openbaar d.d. 25 oktober 2022 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

17 Terugblik Stuurgroep en veldbezoek Klimaat A5H d.d. 19 oktober 2022 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit de stuurgroep. De stuurgroep is akkoord 

gegaan met de aanvraag financiële middelen (impulsgelden) voor Alblasserdam en 

Molenlanden. Voor Alblasserdam gaat het om ongeveer € 140.000,- voor klimaatadaptieve 

maatregelen aan De Vang. De andere gemeenten uit A5H waren nog niet zo ver met 

aanvragen. Het college complimenteert de Alblasserdamse  organisatie voor het snel en 

adequaat regelen.  

18 Terugblik Bijeenkomst Duurzaam ondernemen & duurzaamheidsmarkt d.d. 20 

oktober 2022 

Portefeuillehouders Japenga en De Gier blikken terug op de bijeenkomst Duurzaam 

ondernemen en Duurzaamheidsmarkt. Zij waren aanwezig en hadden een rol in het 

programma. De bijeenkomst werd  gehouden bij Egro-service en bij Ford Wensveen en is 

goed bezocht door ondernemers. Beide organisaties gaven een presentatie van hun eigen 

duurzaamheidsaanpak. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid een 

presentatie gegeven over hun werkzaamheden en diensten rondom verduurzaming.  
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19 Terugblik Bijeenkomst Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam d.d. 21 

oktober 2022 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit overleg CRO+. (De + staat voor de gemeenten 

die iets verder afliggen van de luchthaven. Rotterdam, Schiedam en Lansingerland zitten 

als vaste deelnemers aan tafel, dat is de CRO, samen met belangengroepen van 

bewoners, ondernemers, milieuorganisaties en de luchtvaartsector, enz. Ook de provincie is 

betrokken.) 

Gedeputeerde de Zoete was namens provincie aanwezig. Het overleg wordt voorgezeten 

door Han Weber. Doel van de CRO+, die eenmaal per jaar bijeenkomt, was om iedereen 

weer even op dezelfde ‘vlieghoogte’ te brengen wat betreft luchthavenbesluit, het 

(participatie)proces om tot een besluit te komen (tot een voorkeursscenario) waarbij alle 

belangen in beeld en gewogen zijn. Na het participatietraject kan formeel de aanvraag LHB 

starten. Fase 2 is het wettelijk traject met de MER-procedure, fase 3 is de besluitvormende 

fase waarin het LHB aan het parlement wordt voorgelegd. Verwachting is dat fase 3 rond 

11-2025 is afgerond. 

20 Mededelingen  

Samenwerkingsovereenkomst Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 

In 2018 heeft de gemeente Alblasserdam samen met diverse partners in de regio de 

samenwerkingsovereenkomst Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 

ondertekend. Een meerjarig convenant met voor iedere partner, dat zijn organisaties en 

bedrijven die actief bijdragen aan de energietransitie in de regio, een eigenstandige rol. 

Deze overeenkomst was verouderd (door bijvoorbeeld de totstandkoming van de RES 1.0 

en de organisatie van de Drechtsteden) en is nu opgeschoond. Er staan geen nieuwe 

afspraken in dit document. Woensdag 2 november 2022 wordt dit document door de 

Drechtsteden gemeentes weer ondertekend. Portefeuillehouder Japenga krijgt mandaat dit 

convenant namens Alblasserdam te ondertekenen. 

Raadsaangelegenheden 

21 Terugblik BIO Begroting d.d. 18 oktober 2022 

Het college blikt terug op de BIO Begroting. Het college wil de samenhang tussen begroting 

en uitvoeringsprogramma beter duiden inclusief het P&C proces dat daarbij doorlopen 

wordt. 

22 Terugblik Commissie vergadering d.d. 18 oktober 2022 

Het college blikt terug op de commissievergaderingen. Portefeuillehouder Japenga meldt 

dat hij de vraag over de normen van stroefheid asfalt bocht Oost-Kinderdijk schriftelijk wil 

beantwoorden met een raadsmemo. Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit 

Commissie Sociaal. Het wel of niet instellen van een adviesraad binnen de GR Sociaal is 

nog een bespreekpunt. Het college is van mening dat er een duidelijke structuur ligt, het 

kan van waarde zijn dat raadsleden onderling met elkaar spreken maar het is geen 

noodzaak. Het ROB rapport geeft wat handvatten over sturing op Sociaal Domein. 

23 Terugblik BIO Veiligheid d.d. 20 oktober 2022  

Het college blikt terug op de BIO Veiligheid. Het was een informatieve avond in goede sfeer. 
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24 Vooruitblik Raad d.d. 1 november 2022  

Het college blikt vooruit op de raad van 1 november 2022. 

25 Vooruitblik Begrotingsraad d.d. 8 november 2022  

Het college blikt vooruit op de begrotingsraad. 

Rondvraag 

26 Rondvraag openbaar 

Asfaltering Helling/Dam 

Het college is zeer tevreden over de wijze waarop de asfalteringswerkzaamheden zijn 

verlopen. Zij heeft veel complimenten gekregen over de goede communicatie over de 

asfalteringswerkzaamheden. Zij geeft dit compliment graag door aan de organisatie. 

Bestuurlijk overleg Woonkracht10 

Portefeuillehouder De Gier koppelt terug uit het bestuurlijk overleg met Woonkracht10. 

Hierin is onder andere gesproken over flexibel bouwen. Woonkracht10 is bereid om hierin 

het voortouw te nemen. Dit heeft wellicht gevolgen voor de opdracht die recent is 

geformuleerd op flexwonen. Het college verzoekt deze opdracht nog een keer tegen het 

licht te houden. 

Vitaliteitsweek SWA 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij de vitaliteitsweek van de SWA heeft geopend. De 

komende dagen staan er verschillende activiteiten gepland.  

Scholenmarkt 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat er een scholenmarkt VO wordt georganiseerd op 3 

november in Sporthal Molenzicht. De scholenmarkt richt zich op kinderen uit groep 8 en hun 

ouders. 

Provinciale bijeenkomst Eenzaamheid  

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij 4 november naar deze bijeenkomst gaat. 

Waarderings-/ontmoetingsbijeenkomst pleegzorgouders 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij op maandag 7 november 2022 in Landvast naar 

deze bijeenkomst gaat. 

Mantelzorgcomplimenten 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat er op 10 november 2022 mantelzorgcomplimenten 

worden uitgedeeld vanuit Het Brughuis in het kader van de Week van de Mantelzorg. 

Techniekroute groep 8 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat de voorbereidingen voor de techniekroute van groep 

8 zijn gestart (22 februari 2023).  

Gedichtenroute 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat het laatste deel van de gedichtenroute is 

opgeleverd. Zij gaat naar de opening in de buurgemeente.  
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Odensehuis 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat het Odensehuis op 8 november 2022 gaat starten. 

Pilot Ketenmobiliteit Drechtsteden 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat Alblasserdam kan meedoen aan een pilot. Inleg is € 

15.000,-. Er is een collegevoorstel in voorbereiding. 

Glasvezel 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat hij signalen binnenkrijgt van mogelijke misleiding van 

inwoners door aanbieders van glasvezel. Ook worden er momenteel blauwe strepen op de 

tegels gezet in het dorp. Het college wil weten of hier toestemming voor is gegeven. 

Portefeuillehouder Japenga wordt verzocht samen met Buitenruimte te onderzoeken of er 

binnen de toelaatbare grenzen wordt geopereerd. Portefeuillehouder Japenga zegt dit toe. 

Er is een RIB in de maak met de laatste stand van zaken m.b.t. glasvezel. 

De Groene Long 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat hij met alle bestuursleden van De Groene Long heeft 

gesproken. Hierin is gesproken over de manier van samenwerken tussen gemeente en 

Groene Long en hoe dit beter te laten verlopen. Ook  is uitleg gegeven over het toepassen 

van Fit en Groen. De Groene Long heeft daarnaast een plan voor biodiversiteit overhandigd 

aan de gemeente.  

Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2022 

Burgemeester kondigt aan dat de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2022 staat gepland. 

Tijdens deze avond kan er door de inwoners ook afscheid genomen worden van de 

burgemeester.  

31 januari 2022 afscheidsraad 

Burgemeester meldt dat er een afscheidsraad gepland staat op 31 januari 2022.  

Rechtszaak scooterongeluk 

Burgemeester koppelt terug uit uitspraak rechtbank waarin de beklaagde 5 jaar detentie 

opgelegd heeft gekregen.  

  

INGEKOMEN STUKKEN 

SLUITING 

31            Sluiting 

                    Burgemeester sluit de vergadering.                                                                                   

                    Vastgesteld in de vergadering van 8 november 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 
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