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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

29 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 nieuwe medewerker. 

3             Programmalijn HNW - Het nieuwe werken Spel  

Het college neemt deel aan de sessie van de werkgroep Het Nieuwe Werken. Dit spel helpt 

de spelers na te denken en in gesprek te gaan met elkaar over hybride werken, de 

bijbehorende normen en waarden en de wijze van organiseren. Het college dankt de 

werkgroep voor de begeleiding.  

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

6 Instemmingsverzoek nieuwe veiligheidsbeambte Rijkswaterstaat - Antwoordbrief 

• 1. In te stemmen met de aanwijzing van de nieuwe veiligheidsbeambte 

wegtunnels Rijkswaterstaat. 

Conform. 
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7 Beleidsregel handhaving onjuist aangeboden (huishoudelijke) 
afvalstoffen) - Voorstel  

• 1. Vast te stellen de beleidsregel handhaving onjuist aangeboden 

      (huishoudelijke) afvalstoffen.   

Conform. 

8 Aanwijzingsbesluit toezichthouder artikel 5:11 Awb I.A. Reijm - Voorstel • 

1. Mevrouw I.A. R., geboren op 5 januari 2001 te Gouda, als medewerker in 

dienst van MB-ALL B.V.: 
1) aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de  
Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2022, de Afvalstoffenverordening, de  
Alcoholwet, de Alcoholverordening Alblasserdam, de Wet basisregistratie personen, de 

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, het Bouwbesluit, de  
Bouwverordening, de Winkeltijdenwet, de Woningwet, artikel 13b van de Opiumwet, de 

Wegsleepverordening, de Parkeerverordening Alblasserdam en de 

Huisvestingsverordening Alblasserdam.   

2) na beëdiging als zodanig te belasten met de opsporing van strafbare feiten zoals 

genoemd in domeinlijst I Openbare Ruimte van de regeling Domeinlijsten Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar.    

3) Dit besluit in werking te laten treden op 6 december 2022 

 Conform. 

9 Schriftelijke reactie op vragen PVDA - vereniging Drentse Buurt - 

Raadsinformatiebrief  

• 1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief toe te zenden aan de 

gemeenteraad. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

10 Actualisatie subsidieregeling peuterspeelgroepen 2023 - Voorstel 

1. De subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse 

educatie gemeente Alblasserdam 2023 vast te stellen onder intrekking van de 

huidige regeling(en).  

             Conform. 
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12 Regionaal opvangplan vluchtelingen - Voorstel 

• 1. De inspanningsverplichting die de Veiligheidsregio ZHZ (= VRZHZ) en de 

gemeenten die deel uitmaken van VRZHZ (= inclusief Alblasserdam) zijn 

aangegaan voor 2.560 plekken noodopvang vluchtelingen Oekraïne te 

verlengen tot eind 2023; dit vanuit de gedachte dat (semi)permanente 

huisvesting voor die tijd niet realistisch is. Daarbij wordt als volgorde 

aangehouden: eerst kijken naar vervanging binnen de gemeente i.v.m. 

sociale binding, als dat niet lukt kijken binnen de VRZHZ , en als laatste 

optie kijken landelijk/bij andere veiligheidsregio’s. 

• 2. Uiterlijk vanaf 2024 (semi)permanente huisvesting aan te bieden aan de 

Oekraïense vluchtelingen áls dit beschikbaar is in de regio ZHZ, totdat zij 

weer naar huis terugkeren of de EU-richtlijn Tijdelijke Bescherming 

Oekraïne wordt beëindigd.  

• 3. Kennis te nemen dat voor gemeenten binnen de VRZHZ, die op dit 

moment crisisnoodopvang asielzoekers aanbieden, door de VRZHZ 

gevraagd gaat worden in overweging te nemen deze locaties te verlengen 

tot uiterlijk 1 april 2023. 

• 4. Kennis te nemen dat gemeenten binnen de VRZHZ te allen tijde op eigen 

initiatief kunnen besluiten om via de regietafels nood- of reguliere opvang  

aan te bieden aan het COA.  

• 5. Kennis te nemen van het feit dat zodra er een landelijk definitief 

transitieplan is vastgesteld, binnen de Veiligheidsregio ZHZ een regionaal 

opvangplan gaat worden opgesteld.  

Conform. 

13 Incidentele subsidie Helpende Handen - Voorstel 

• 1. In te stemmen met het verder positioneren van Helpende Handen als 

lokale algemene voorliggende voorziening op het gebied van WMO, ter 

ondersteuning van mantelzorgers en ter verbreding en versterking van het 

mantelzorgaanbod  

• 2. Naast de jaarlijkse subsidie van € 25.000,- in 2022 een extra (incidentele) 

subsidie van  € 25.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de extra 

rijksuitkering  mantelzorg om de gewenste ontwikkelslag, gericht op de inzet 

van vrijwilligers als mantelzorgers,  te kunnen maken. 

Conform. Het college bespreekt expliciet de samenhang met de regionale WMO-

voorziening. 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

14 Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2023 en verantwoording regiodeal - Voorstel 1. 

Het uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen 

• 2. De jaarlijkse begroting als richtinggevend kader mee te nemen voor de 

lokale inzet op de Groeiagenda 

• 3. Kennis te nemen van de cyclus van de groeiagenda alsmede de monitor 

zomer 2022 

• 4. Kennis te nemen van de verantwoording regiodeal 

Conform met inachtneming van een wijziging. 
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Portefeuillehouder Japenga 

15 Algemene ledenvergadering VNG 2 december 2022 - Voorstel 

• 1. Kennisnemen van de agenda en documenten van de ALV van de VNG 

van 2 december a.s. 

• 2. In te stemmen met de agendapunten 6,8,9,11,12 en de ingediende 

moties m.u.v. de motie Tilburg 

• 3. Wethouder Japenga te mandateren om te stemmen namens 

Alblasserdam. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

16 MT Besluitenlijst d.d. 21 november 2022  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

17 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

18 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.  

Vaststellen besluitenlijst 

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

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Regionale ontwikkelingen 

21 Presentatie college-ontmoeting d.d. 15 november jl.  

Het college neemt kennis van de presentatie van de college-ontmoeting Smart Delta. 

22 Vooruitblik Smart Delta kwartaalbijeenkomst d.d. 6 december 2022  

Het college blikt vooruit op de kwartaalbijeenkomst Smart Delta met als thema 

"Bouwopgave". 

23 EDB-boardmeeting 1 december 2022 

Het college blikt vooruit op de EDB boardmeeting. Het college gaat akkoord met het 

ondertekenen van het convenant. 

Raadsaangelegenheden 

25 Vooruitblik BIO Integriteit d.d. 29 november 2022  

Het college blikt vooruit op de BIO van vanavond met thema Integriteit. 
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Rondvraag 

26 Rondvraag openbaar 

AVA Oasen 22 november 2022 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug de AVA Oasen. De begroting en de tarieven voor 

2023 zijn goedgekeurd. Een stijging van de tarieven was onvermijdelijk. Er is nog bekeken 

of een deel van het jaarresultaat 2021 ingezet kan worden om de tarieven nog wat lager te 

houden. Dit is uiteindelijk verworpen omdat dat negatief uitwerkt op onze financiële ratio’s 

die nodig zijn om gelden aan te trekken. 

Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid Drechtsteden 24 november 2022 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit het bestuurlijk overleg met wethouders 

verkeer(sveiligheid) uit de Drechtsteden en diverse partners. 

AB Gevudo 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit het AB waarin de AB-vergadering van HVC op 

8 december is voorbereid. Peter Heijkoop vertegenwoordigd ons vanuit Gevudo. 

Buurtpreventie Wijk Kinderdijk 

Portefeuillehouders Japenga en De Deugd hebben meegelopen met de 

buurtpreventiegroep Kinderdijk op 28 november 2022. Zij waren onder de indruk van de 

wijze waarop dit georganiseerd is.  

Bijeenkomst Barrage mensen met laag inkomen 

Wethouder De Deugd meldt dat Le Barrage op 19 december 2022 een kerstdiner 

organiseert voor de minima. Hier is geen pers bij uitgenodigd. Uitnodiging vindt via de 

gemeente plaats.  

OOGO  

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat het OOGO voortaan het LEA (Lokale Educatieve 

Agenda) wordt, met als onderdeel OOGO (Op overeenstemming gericht overleg). 

Seniorenbonden 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit overleg met de seniorenbonden. Afspraak is 

dat er drie keer per jaar overleg met de gemeente plaatsvindt, waarvan één keer met de 

SWA erbij. Gespreksonderwerpen waren o.a. de voortgang van het plaatsen van een 

buitenlift aan de Nedersassen en het ontbreken van een openbaar toilet rondom het 

Wilgenplein. 

Cultureel netwerk 

Op 15 december 2022 vindt er een overleg met het cultureel netwerk plaats. 

Buurtavond energiebesparing Maasplein 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat er een inwonersavond wordt georganiseerd over 

energiebesparing.  

ROB publicatie: gezagwaardigheid openbaar bestuur 

Portefeuillehouder Pardo koppelt terug uit congres en specifiek op model dat daar 

gepresenteerd werd. Dit model is goed bruikbaar binnen de gemeente. 

Vitaal wethouderschap 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat hij naar training vitaal wethouderschap van de 

wethoudersvereniging gaat. 

OKA 

Portefeuillehouder De Gier koppelt terug uit bijeenkomst OKA. 
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INGEKOMEN STUKKEN  

28 Concept-verslag RRT ZHZ d.d. 21 november 2022  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

SLUITING 

29 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

  Vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022  

                       

                                                     Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                              

                                                                                                                        de burgemeester, 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                  de secretaris, 

 


