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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

22 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. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portetfeuillehouder Paans 

3 Nedstaal - Voorstel 

• 1. Toestemming verlenen voor het, gelijktijdig met de verschillende 

deelleveringen van het betreffende kavel door ROM-D aan Dudok, 

doorhalen van het op het te leveren deel van het kavel ten gunste van 

gemeente Alblasserdam gevestigde recht van hypotheek 

Conform. 

Portefeuillehouder Japenga 

4 Plan van aanpak energiearmoede - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de 

gemeenteraad. 

• 2. Bijgevoegd plan van aanpak energiearmoede vast te stellen. 

Aanhouden. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

5 MT Besluitenlijst d.d. 14 november 2022  

Het college neemt kennis van de MT notulen. Het college merkt op dat de opdracht aan de 

concerncontroller niet compleet is maar vooral de opdracht richting het team F&C betreft. 

De secretaris beaamt dit.  

6 Voorraadagenda  

Het college bespreekt de voorraadagenda. Er is vooruitgekeken naar het komende jaar. De 

data van de raadsvergaderingen zijn daarbij aangepast aan de actualiteit / nieuwe planning.  

Het college wil aankondigen dat er een RIB Havengebied in december/januari komt 

7 Vooruitblik Kerstvakantie - B&W vergadering  

Het college blikt vooruit op de kerstvakantie. De BW vergadering van 27 december 2022 

vervalt. De vergadering van 3 januari 2023 gaat in principe door.  

Het college wijst op de laatste BW vergadering voor de raad van januari en februari: 20 

december 2022! Graag rekening houden met vervroegde aanlevering stukken! 

Locoschap wethouder Pardo 2/1 9.00 uur - 6 /1 9.00 uur 

Locoschap wethouder De Deugd 6/1 9.00 uur - 9/1 9.00 uur 

8 Terugblik Dag van de ondernemer d.d. 17 november 2022  

Het college blikt terug op de Dag van de ondernemer. Het was een mooie bijeenkomst. 

Goed ook om te zien dat nieuwe ondernemers de bijeenkomst ook wisten te vinden.  

9 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

10 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 15 november 2022  

Conform met inachtneming van wijzigingen. 

11 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 17 november 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

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

Het college blikt terug op de bijeenkomst Smart Delta Drechtsteden. Een feestelijke opening 

bij Fokker met dit keer veel deelname vanuit bedrijfsleven.  

14 Terugblik College-ontmoeting Drechtstedengemeenten d.d. 15 november 2022  

Het college blikt terug op de college-ontmoeting Drechtstedengemeenten en de ontmoeting 

met colleges Zuid-Holland-Zuid. 
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15 Terugblik PFO Jeugd ZHZ d.d. 17 november 2022  

Portefeuillehouder De Deugd blikt terug op het PFO Jeugd. 

16 Terugblik ONS-D d.d. 17 november 2022  

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D, Breed Beraad secretarissen en Strategisch 

Afnemers Beraad. O.a. over voortgang project ICT Beweegt en de benodigde extra gelden 

vanuit budget RPP, evaluatie Sociale Dienst en plannen voor inzet mobiliteitskaart en 

woon-werk vergoeding. 

Raadsaangelegenheden 

17           Terugblik werkgroep LHBTI d.d. 15 november 2022  

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit de werkgroepbijeenkomst. Vanaf nu wordt 

gesproken over werkgroep LHBTIQ+ . Alle deelnemers hebben inbreng geleverd en er is 

goed naar elkaar geluisterd. Er is een beleidslijn uitgekomen waar alle partijen zich in 

kunnen vinden. Al met al een mooie opbrengst. 

18 Terugblik werkbijeenkomst tussenpresentatie Havengebied d.d. 15 november 2022  

Het college blikt terug op de werkbijeenkomst tussenpresentatie Havengebied. Tijdens de 

bijeenkomst ontstond een politieke discussie over het wel of niet aanbrengen van de derde 

parkeerlaag. Het college neemt de inzichten mee in haar voorbereiding op kaderstelling. 

19 Terugblik werkgroep Omgevingswet d.d. 15 november 2022  

Portefeuillehouder De Gier koppelt terug uit de werkgroep Omgevingswet. Hierin is onder 

andere gevraagd om besluitvorming in december om daarmee de participatieplanning niet 

richting zomer te verschuiven. Het college wil de aanwezigheid van het college op de 

participatiebijeenkomsten garanderen en vraagt dit te faciliteren  met een rooster. Het 

college is aanwezig om te luisteren. 

20 Vooruitblik BIO Integriteit d.d. 29 november 2022  

Het college blikt vooruit op de BIO Integriteit. 

21 Vooruitblik Presidium d.d. 23 november 2022  

Het college blikt vooruit op het presidium van morgen. Secretaris Van Heeren en wethouder 

De Deugd zijn uitgenodigd bij het presidium om over de staat van de organisatie te spreken. 

Portefeuillehouder De Deugd zal in presidium ook mededeling doen over Smile.  

Rondvraag 

22 Rondvraag openbaar 

Herijking erfgoedlijnen 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit bijeenkomst erfgoedlijnen. Alblasserdam is 

gekoppeld aan de erfgoedlijn Waterdriehoek met o.a. thema industrieel maritiem erfgoed. 

Er zijn mooie plannen in ontwikkeling. Het college wil de raad via een memo in januari op 

de hoogte brengen. 
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Was en strijkservice  

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat de was- en strijkservice goed van start is gegaan.  

Er zijn 40 aanmeldingen waarvan 2 uit Alblasserdam. Er wordt gezocht naar een extra  

ruimte binnen Alblasserdam. 

40 jarig bestaan Blokweer II 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit gesprek met Wim van de Hoeven en Cees van 

Veen van de buurtgroep BlokweerII. Deze buurt bestaat volgend jaar 40 jaar en dat willen 

zij vieren. De portefeuillehouder bekijkt met Team Buitenruimte of er ruimte is om dit 

feestelijk te omlijsten met een bankje / insectenhotel of iets dergelijks. 

Buurtaanpak - buurtprofielen 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit gesprek met de SWA over de buurtaanpak. 

Secretaris Van Heeren meldt dat er een offerte is aangevraagd voor tijdelijk extra capaciteit 

op woonoverlast. De inzichten die tijdens de casussen worden opgedaan kunnen ook 

gebruikt worden in het opzetten van buurtaanpak. 

Beschermd bedrijventerreinen categorie A 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat de Provincie een aantal gebieden wil gaan aanwijzen 

als beschermd bedrijventerrein categorie A. Dit doen zij in goed overleg met de betreffende 

gemeenten.  Op deze gebieden kan de gemeente geen woningbouw plegen. In  

Alblasserdam zijn er 3 gebieden die in aanmerking komen: Nieuwland, Nedstaalterrein en 

Haven Zuid (OceAnco). Deze laatste locatie kan pas een andere status krijgen na afronding 

planvorming woningbouw en betreft dan vooral het terrein van OceAnco. 

Extra energiegelden voor sport en cultuur 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat er vanuit het Rijk extra gelden beschikbaar komen. De 

exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn wordt tot uitvoering 

overgegaan. Portefeuillehouder Pardo neemt het eerste initiatief in de uitvoering en betrekt 

de vakwethouders hierin.  

Bezoek berging vliegtuig in Angeren 

Burgemeester meldt dat hij de berging van een Fokkervliegtuig in Angeren heeft bezocht. Er 

komt behoorlijk wat kijken bij een berging. Deze ervaringen brengt hij in bij de werkgroep 

Hawker Typhoon. 

Stichting Drentse Buurt 

Burgemeester meldt dat de evenementencoördinator een bezoek heeft gebracht aan De 

Drentse Buurt. Op basis hiervan zijn de raadsvragen beantwoord.  

Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2023 

Het college geeft akkoord op de uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst. 

INGEKOMEN STUKKEN 

24 Start proces herijking Groeiagenda  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

UITNODIGINGEN 

26 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Niet besproken. 
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SLUITING 

25 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

 

 Vastgesteld in de vergadering van 29 november 2022  

                       

                                                     Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                              

                                                                                                                        de burgemeester, 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                  de secretaris, 

 


