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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

18 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. 

2 Afscheid medewerker 

Het college neemt afscheid van de interim griffier. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

4 Benoemingen ambtenaren Burgerlijke stand - Voorstel 

Instemmen met de benoeming van: 

• Dhr. J. van H.  

• Mevr. D. B.  

• Mevr. N. van M.  

tot Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Alblasserdam voor een 

periode van 5 jaar ingaand per 30 juni 2022.  

Conform. 
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Portefeuillehouder De Gier 

5 Vaststellen Ontwerp Bestemmingsplan Parapluherziening wonen en parkeernormen                                          

1. Instemmen met het Ontwerp Bestemmingsplan Parapluherziening wonen en parkeren; 

2. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren. 

3. Het ontwerp bestemmingsplan voor de zienswijzenprocedure ter inzage te leggen; 

            Conform met inachtneming van een wijziging. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

6 Besluit tot het verlenen van toestemming tot het opheffen GR Drechtwerk per 1-1- 

2023 - Voorstel 

1. Op basis van het eerder vastgestelde liquidatieplan van Drechtwerk het Algemeen  

Bestuur van de GR Drechtwerk toestemming te verlenen om het besluit tot opheffing 

van de GR Drechtwerk te nemen een en ander conform bijgevoegde conceptbrief. 

  

Conform. Het college is het eens met de opheffing, maar stelt wel de vraag wie gezien 

wordt als de opheffende partij. Het college heeft nu geen opheffingsbesluit genomen en dus 

ook niet getekend. Wanneer kan het college het opheffingsbesluit tegemoet zien? 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

8 Portefeuilleverdeling v2 19 mei 2022 

Het college voert op basis van de praktische bevindingen nog een paar kleine 

portefeuillewijzigingen door. De actuele lijst wordt verspreid en op de website gezet. 

9 MT Besluitenlijst Openbaar 10 oktober 2022 

Het college neemt kennis van de notulen. 

10 Vooruitblik Herfstvakantie 2022 

Er is geen college in de herfstvakantie. Wethouder de Gier is laatste weekend vakantie 

loco-burgemeester. 

11 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

12 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 
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Vaststellen besluitenlijst 

13 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 11 oktober 2022  

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Regionale ontwikkelingen 

20 Terugblik Heisessie ONS-D d.d. 13 en 14 oktober 2022  

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit heisessie ONS-D waarin onder andere in 

stilgestaan bij de rol van de secretarissen in de regio en de wijze waarop zij daar invulling 

aan willen geven. 

Raadsaangelegenheden 

21 Terugblik BIO Ruimtelijke kwaliteit d.d. 11 oktober 2022  

Het college blikt terug op de BIO Ruimtelijke kwaliteit. 

22 Vooruitblik BIO Begroting d.d. 18 oktober 2022  

Het college blikt vooruit op de BIO Begroting van vanavond. 

23 Vooruitblik Commissies Bestuur, Samenleving en Grondgebied d.d. 18 oktober 2022  

Het college blikt vooruit op de commissievergadering. 

Rondvraag 

24 Rondvraag openbaar 

Bijeenkomst Dag v.d. Armoede 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit bijeenkomst. Er zijn mooie gesprekken 

gevoerd. 

Bijeenkomst Afval - IPR Normag 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit bestuurlijke bijeenkomst over inkoop 

afvalverwerking. Er komt een memo naar college over vormgeving inkoopproces. 

Commissie Ruimtelijke Omgeving (CRO) 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij is uitgenodigd voor bijeenkomst waarin gesproken 

wordt over verleggen van de vliegroutes. 

Rekenkamer interview 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat hij is geïnterviewd door bureau over participatie 

omgevingswet. 

Werkgroep Hawker Typhoon 

Burgemeester meldt dat er een werkgroep gestart gaat worden voor opgravingen Hawker 

Typhoon vanuit inwoners Alblasserdam.  
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Bestuurlijk Overleg Vreemdelingenvraagstuk 

Burgemeester koppelt terug uit bestuurlijk overleg. Daarin is o.a. gesproken over 

semipermanent wonen en wel of geen regionale afspraken over te maken. 

Portefeuillehouder De Gier coördineert dit proces. 

Bestuurlijk Overleg Bouwen en Wonen 

Burgemeester koppelt terug uit regionale bouwtafel ter voorbereiding op bestuurlijk overleg 

Bouwen en Wonen.  

Doelgroepenvervoer 

Portefeuillehouder De Deugd meldt de laatste stand van zaken m.b.t. het leerlingenvervoer 

en het WMO-vervoer. M.b.t. het WMO-vervoer zijn maatregelen nodig om de 

vervoersstroom beter te kunnen hanteren. Deze maatregelen betekenen een versobering 

van de dienstverlening. M.b.t. het leerlingenvervoer wordt gezocht naar een andere 

aanbieder per 1 januari. Er is een regionale memo opgesteld met informatie welke naar de 

raad wordt gestuurd.  

Begrotingsontbijt Fit en Groen 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat hij een nieuwe traditie wil starten om de ochtend na 

begrotingsbehandeling aan te schuiven aan tafel met inwoners. Dit keer staat het thema 

financiële redzaamheid centraal. 

INGEKOMEN STUKKEN 

26 Samenwerkingsafspraken woningbouw ZHZ 

Het college neemt kennis van de ingekomen stukken. 

SLUITING 

27 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

               Vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd, 

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 
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