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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

11 OKTOBER 2022 

 
Locatie: Vergaderkamer De stuurhut  

Aanwezig: 
Leden:                                                                            

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                    

de heer Marten Japenga, Wethouder;                              

de heer Frederik de Gier, Wethouder;                           

mevr. Margreet de Deugd-Bos, Wethouder:                  

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; 

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester opent de vergadering. Portefeuillehouder Pardo sluit digitaal aan. 

2 Werkbezoek Firma Iveco Schouten + Bedrijfsfunctionaris  

Het college bezoekt de firma Iveco Schouten. 

TERUGKOPPELING KERNTEAMS 

3 Mededelingen 

Geen bespreekpunten. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

4 Presentatie Haven Zuid  

De ontwikkelaar geeft een presentatie over de stand van zaken project Haven Zuid aan het 

college in het bijzijn van de projectleider. Aanstaande donderdag staat een tweede 

bewonersbijeenkomst gepland, waarin wordt uitgelegd welke aandachtspunten wel en niet 

verwerkt zijn. Het is de wens om het bestemmingsplan nog dit jaar in procedure te nemen. 

Dat betekent dat er strakke termijnen gelden.  

5 Bespreken begroting  

Het college bespreekt de begroting. 
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

7 Verordeningen intrekken: Brandbeveiligingsverordening, 

Exploitatieverordening Alblasserdam 2004 en Verordening recht van 

herstraten 2005 – Voorstel 

 

1. In te trekken de Brandbeveiligingsverordening, de Exploitatieverordening Alblasserdam 

2004 en de Verordening recht van herstraten 2005. 

Conform. 

8 Uitvoeringsprogramma 2023 - Voorstel  

 

1. Het uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen en te gebruiken als onderlegger  

voor de begroting 2023 

Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Pardo krijgt mandaat om 

het document definitief te maken. Het is nu niet mogelijk de begroting cijfermatig op 

programmaniveau direct te koppelen aan het uitvoeringsprogramma. Als dekkingsbron voor 

het uitvoeringsprogramma zijn zowel exploitatie als investeringen opgenomen, maar geen 

going concern. De titel van de financiële kolom wordt gewijzigd in dekkingsbron. De laatste  
punten worden aangeleverd door de afdelingshoofden met afstemming van de 

portefeuillehouder. Woensdag einde van de dag wordt de finale versie vastgesteld.  

Portefeuillehouder De Gier 

9 Mandaatbesluit gemeente Alblasserdam voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

2023 in verband met omgevingswet - Voorstel  

1. Het mandaatbesluit gemeente Alblasserdam voor de Omgevingsdienst Zuid- 

Holland Zuid 2023, conform het bijgevoegde conceptbesluit, vast te stellen en in 

werking te laten treden tegelijk met de invoering van de Omgevingswet. 
2. Het eerdere mandaatbesluit gemeente Alblasserdam voor de Omgevingsdienst  

Zuid-Holland Zuid in te trekken op het moment dat mandaatbesluit gemeente 

Alblasserdam voor de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid 2023 in werking treedt.  

Conform. 

10 Omgevingsvergunningen Pijlstoep tot 31 – Voorstel 

 

1. De ingediende zienswijzen te beantwoorden zoals weergegeven in de  

bijgevoegde omgevingsvergunningen  

              2.   De bijgevoegde omgevingsvergunningen te verlenen.  

Conform. 
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11 Memo college Zuidelijk Havengebied Alblasserdam - Memo  

 

1. De gemeenteraad door middel van een tussenpresentatie op de hoogte te  

brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het 

Zuidelijk Havengebied Alblasserdam. 

 

Conform. Het college is onder de indruk van het nieuwe ontwerp aan zowel de haven zijde 

als aan de zijde van de Marineweg. Het college vindt het belangrijk dat de raad tijdig wordt 

meegenomen met de tussenpresentatie. Het college hamert op tijdige aanlevering stukken 

decemberronde. Volgende week wil het college de volgende vraagstukken bespreken: 

• In bestemmingsplan wel of gene rekening houden met derde parkeerlaag 

• Wijze waarop sociaal segment ingevuld gaat worden 

• Vereisten voor invulling commerciële functie 

12 Incidentele subsidie De Wiekslag – Voorstel 

 

1. In te stemmen met een incidentele subsidie aan de Wiekslag voor  2022 van  

€ 18.145,-- waarbij de kosten voor leszwemmen ten bedrage van € 15.000,-- door de 

BSSA worden vergoed. 

              2.    In te stemmen met een incidentele subsidie voor 2023 van € 16.300,--. 
              3.    De vergoeding voor 2022 in één keer te vergoeden en de vergoeding van 2023  

                     in vier kwartaal termijnen te betalen. 

4. De kosten voor leszwemmen voor 2023 worden door de gemeente rechtstreeks  

aan De Wiekslag vergoed. 

Conform. 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

13 Begroting 2023 - Voorstel 
 

1. De begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van het  

meerjarenperspectief 2024-2026. 
2. De investeringsbudgetten voor 2023 die zijn aangemerkt als A-krediet,  

zoals opgenomen in het investeringsplan 2023-2026, te autoriseren.  

Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Pardo krijgt het mandaat 

de begroting definitief te maken. 

Portefeuillehouder Japenga 

14 Aanvraag impulsgelden klimaatadaptatie – Voorstel 

 

1. Kennis te nemen van de aanvraag impulsgelden voor klimaatadaptatie met de  

DPRA werkregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 
2. Wethouder Japenga te machtigen voor ondertekenen van de aanvraag 

impulsgelden klimaatadaptatie, gepland tijdens de stuurgroep klimaatadaptatie op 19 

oktober 2022. 

Conform. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

15 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. de aanstelling van een 

nieuwe BOA.  

Vaststellen besluitenlijst 

16 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 27 september 2022 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

18 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 4 oktober 2022  

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Regionale ontwikkelingen 

20 Terugblik Smart Delta kwartaalbijeenkomst d.d. 4 oktober 2022 

Het college blikt terug op de kwartaalbijeenkomst van 4 oktober.  

21 Vooruitblik Heisessie ONS-D d.d. 13 en 14 oktober 2022  

Het college neemt kennis van de agenda van ONS-D. 

Raadsaangelegenheden 

22 Terugblik Presidium d.d. 5 oktober 2022 

Burgemeester Paans koppelt terug uit het presidium. 

23 Vooruitblik BIO Ruimtelijke kwaliteit d.d. 11 oktober 2022 

Het college blikt vooruit op de BIO Ruimtelijke kwaliteit. Het college wil na de BIO 

doorspreken hoe we het stuk doorgeleiden naar de commissie. 

Rondvraag 

24 Rondvraag openbaar 

Plaatsen borden openbare ruimte 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat er wat vragen zijn binnengekomen over de borden 

bij de Molen Souburgh met betrekking tot  de vergunningverlening. Inmiddels is er een 

vergunning aangevraagd.  
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Regie bewonersavonden 

Portefeuillehouder de Gier vraagt aandacht voor de rol van de gemeente bij 

bewonersavonden waarbij de projectontwikkelaar de initiatiefnemer is. Agenderen voor 

volgende week.  

 

PFO Energie 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit het PFO Energie. Er zijn twee trekkers 

aangesteld van de bestuurlijke werkgroep. Tevens is er een derde rol in het leven geroepen 

om de integraliteit tussen de pijlers van de groeiagenda te borgen.  

 

AB GEVUDO 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit AB GEVUDO. De volgende DB-leden zijn 

aangesteld: 

• Johan Quick - Molenlanden 

• Mark de Boer - Gorinchem 

• Ralph Lafleur - Hendrik-Ido-Ambacht 

• Peter Heijkoop - Dordrecht (voorzitter) 

 

Visitatiecommissie Woonkracht10 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit de visitatiecommissie van 6 oktober 2022. 

Wethoudersbijeenkomst Provincie Zuid-Holland 7 oktober 2022 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit bijeenkomst Provincie. 

 

Volkstuinvereniging Blokweer 10 oktober 2022 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij kennis heeft gemaakt met het bestuur van de 

volkstuinvereniging. 

 

Congres Energie Lokaal 2022- Utrecht 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit congres dat hij heeft bezocht. 

 

OceAnco 

Portefeuillehouder Pardo en De Gier koppelen terug uit bezoek OceAnco. 

 

Regionale regietafel asielzoekers 

Het college laat zich informeren welke portefeuillehouders aansluiten aan regietafel. Zowel 

wethouders wonen als sociaal zijn vertegenwoordigd. De komende maanden staat wonen 

centraal. Om die reden zal wethouder De Gier de tafel namens Alblasserdam bijwonen. 
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UITNODIGINGEN 

26 Uitnodiging college-ontmoeting d.d. 15 november 2022  

Het college neemt kennis van de uitnodiging. 

30 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Geen bespreekpunten. 

INGEKOMEN STUKKEN 

6 Memo aanpak Oud en Nieuw 2022-2023 - Memo 
De gemeenteraad voor te stellen om: 

             1. Kennis te nemen van de memo aanpak Oud en nieuw 2022-2023 

Het college neemt kennis van de verzonden memo. 

27 Ingekomen stukken 

Geen bespreekpunten. 

SLUITING 

28 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

              Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

 

                                                                                                                                  de burgemeester, 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 

 


