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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

4 OKTOBER 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. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE 

3             PFO Integraal - Presentatie Stikstof en Presentatie PVA fase 2 

Participatie omgevingsvisie 

Het college bespreekt samen met het MT en de strategisch adviseurs het concept-plan van 

aanpak Omgevingsvisie. Via dit plan willen wij de tweede stap zetten naar het komen tot 

een omgevingsvisie. De volgende vragen worden besproken: Zijn de denklijnen goed, 

ontbreken er zaken, zien we groepen over het hoofd? Het college wenst buurtaanpak graag 

gelijk te laten optrekken met het opstellen van de visie. Belangrijk om wijk- en buurtniveau 

goed te definiëren. (6 wijken en 18 buurten). Het college is gecharmeerd door de drie 

participatielijnen. Het college vraagt na te denken of er al noties zijn van reeds gekozen 

vergezichten uit de huidige collegeperiode die meegenomen moeten worden op 

kaartmateriaal. 

Stikstof 

Het college bespreekt samen met het MT en de strategisch adviseurs de huidige stand van 

zaken op dossier stikstof. Het college beseft dat zij afhankelijk is van andere gemeenten en 

provincies en wil op korte termijn in overleg met Molenlanden en Drechtsteden over 

afstemming beleid rondom omgevingsvisie en houtstook. 

TERUGKOPPELING KERNTEAMS  

4 Mededelingen  

Geen bespreekpunten. 
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

5 Collegeprogramma 2022-2026 - Voorstel 

Het college besluit om: 

     1. In samenspraak met de partners de indicatoren nader in te vullen voor: 

         - fysiek veiligheidsniveau  

         - tevredenheid dienstverlening Brughuis 

-          - eigen kracht 

         - sociaal netwerk 

-          - gebruik ondersteuningsregelingen mantelzorgers 

2. Het collegeprogramma 2022-2026 voor wat betreft de ambities, opgaves en 

doelen vast te stellen en te gebruiken als vertrekpunt voor het 

uitvoeringsprogramma en de begroting 2023 

3. Het collegeprogramma (inclusief de nog openstaande punten) te agenderen en 

definitief vast te stellen in het eerste kwartaal van 2023.  

4. De indicatoren uit het collegeprogramma voor zover volledig vast te stellen en 

opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een nulmeting op de indicatoren: 

- gebruik verschillende vervoersmodaliteiten 

- overlastmeldingen recreatief 

- tevredenheid inwoners op leefbaarheid 

- bekendheid Brughuis 

- percentage niet sporters en/of onvoldoende beweging 

- Verhuisbewegingen binnen Alblasserdam door Alblasserdammers 

5. De bijgevoegde RIB vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad. 

Conform met inachtneming van wijzigingen. Deze versie wordt met een RIB aangeboden 

aan de raad. In deze RIB wordt het proces geduid en daarin wordt expliciet vermeld 

wanneer de raad betrokken wordt. Portefeuillehouder Pardo krijgt het mandaat om deze 

RIB op te stellen. 

Portefeuillehouder De Gier 

6 Aanvullende overeenkomst aangaan met Beheer Stichting Sport Alblasserdam voor  

Sportcentrum Blokweer - Voorstel 

1. Een aanvullende overeenkomst aangaan met Beheer Stichting Sport Alblasserdam 

voor Sportcentrum Blokweer 

Conform. Het college beseft zich dat de raad betrokken moet worden bij de nieuwe 

afspraken over beheer. 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

7 2e Bestuursrapportage 2022 - Voorstel  

1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.  

2. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de begroting 2022 

te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging.  

3. De in de 2e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde 

kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen.  
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4. Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage van € 619.546,- als volgt te 

verwerken: 

o Een onttrekking van € 40.000,- aan de bestemmingsreserve corona; 

o Een toevoeging van € 659.546,- aan de algemene reserve. 

5. De bestemmingsreserves Taakmutaties algemene uitkering,  

Innovatiereserve, Veiligheid, Jumelage, Duurzaamheid, Liquidatie Toon op te 

heffen en het totaalsaldo van deze reserves, € 237.166,09, toe te voegen aan de 

algemene reserve. 

6. Een reserve Energietransitie in te stellen. 

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

de laatste punten op de i te zetten.  

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

8 Technische aanpassingen HR-regelingen als gevolg van de transitie - Voorstel 

1.     De technische aanpassingen in de HR-regelingen  

(Personeelsgesprekken, Regeling SPP, Arbeidsgeschillenregeling, Regeling 

gebruik ICT-middelen, Informatiebeveiliging, Ongewenste omgangsvormen en 

Werving- en selectiebeleid) vast te stellen. 

Conform. 

Portefeuillehouder Japenga 

9 Aanpassen wegsleepverordening Alblasserdam - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. in te stemmen met het Wijzigingsbesluit Wegsleepverordening Alblasserdam. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

10 Vooruitblik werkbezoek aan Firma Iveco Schouten + bedrijfsfunctionaris d.d. 11 

oktober 2022  

Het college neemt kennis van de voorbereiding van het werkbezoek. 

11 Terugblik overleg Gemeente Alblasserdam en Woonkracht 10 d.d. 20 september 2022  

Het college blikt terug op het gesprek met Woonkracht10. 

12 Voorraadagenda en Lijst moties en toezeggingen 

Het college bespreekt de Voorraadagenda en de Lijst moties en toezeggingen. 

13 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. vacatures en aankondiging 

migratie H-schijf naar One Drive 

 



4/5 

 

 

Vaststellen besluitenlijst 

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

           Aangehouden vanwege tijdgebrek. 

Raadsaangelegenheden 

17 Terugblik Raad d.d. 27 september 2022  

Het college blikt terug op de raadsvergadering van 27 september 2022. 

18 Terugblik bijzondere raadsvergadering (CdK/profielschets BM) d.d. 3 oktober 2022  

Het college blikt terug op de raadsvergadering van gisterenavond waarin het 

burgemeestersprofiel is aangeboden aan de Commissaris van de Koning. 

19 Vooruitblik Presidium d.d. 5 oktober 2022  

Het college blikt vooruit op het presidium. 

Rondvraag 

20 Rondvraag openbaar 

Terminologie Sociale huur 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat er onduidelijkheid is over de toepassing van x% 

sociaal. Sociale huur door Woonkracht10 of door ontwikkelaar en/of sociale koop. Hij gaat 

beleid voorbereiden. 

Gesprek Voorzitter VVA 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat hij kennismaking heeft gepland met de voorzitter van 

de VVA. 

Bestuurlijk platform Kinderdijk 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat het draagvlakonderzoek ligt er. Hij streeft er naar voor 

het einde van het jaar een RIB naar de raad te sturen. 

HVC kennismaking 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij kennis heeft gemaakt met de directie van HVC. 

Daarin ook besproken hoe de raad mee te nemen in de keuzes rondom afvalscheiding.  

Werkgroep-bijeenkomst bewoners bocht Oost Kinderdijk 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij is aangeschoven bij werkgroep om uitleg te geven 

over de getroffen noodmaatregelen. 

Opening vitaliteitsweek Brughuis 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij 1 november 2022 half uur later aanschuift bij BW 

i.v.m. opening week van de vitaliteit. 

Scholenbezoeken 

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit de scholenbezoeken die zij momenteel 

uitvoert. Zij is onder de indruk van de kwaliteit van de scholen en de aandacht voor 

cultuureducatie. Komende week is Het Nokkenwiel aan de beurt.  
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Inloopochtend Havenkerk 

Portefeuillehouder De Deugd heeft de inloopochtend bezocht. De bijeenkomst was goed 

bezocht en de sfeer was gemoedelijk. Geen klachten of wanklanken gehoord onder de 

aanwezige bewoners.  

Was en Strijkservice 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij bij de opening van de Was en Strijkservice is 

geweest. Het door Alblasserdam ingevoerde plafond aan aantal waszakken wordt regionaal 

minder gewaardeerd.  

Gouden Speld 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat er een lokale kunstenaar wordt voorgedragen voor 

de Gouden Speld. 

UITNODIGINGEN 

22 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Niet besproken. 

INGEKOMEN STUKKEN 

23 Stichting Drugsbeleid-Burgerberaad drugs,10 juli 2022 

              Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.  

SLUITING 

31            Sluiting 

                    Burgemeester sluit de vergadering.                                                                                   

                    Vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 

 


