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OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

13 SEPTEMBER 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.  

TERUGKOPPELING KERNTEAMS  

2 Kernteam Boerenprotest  

Ambtelijk is er goed contact met de actievoerders. Op zaterdag komt er een 

publieksvriendelijke actie op het Raadhuisplein. Dit is afgestemd met de organisatoren van 

het Havenfestival. 

3 Kernteam Zwembad 

Portefeuillehouder De Gier koppelt de laatste stand van zaken terug. Aanstaande 

donderdag is er een extra college waarin een voorstel aan de raad vastgesteld moet 

worden over de keuze tussen scenario A en scenario C.  

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

4 Vreemdelingenvraagstuk 

Het college bespreekt de actuele stand van zaken op het vreemdelingenvraagstuk. De 

opgave huisvesting statushouders loopt nog steeds in de pas. Daarnaast is er een opgave 

om statushouders in Ter Apel sneller te laten uitstromen in tussenvoorzieningen.  
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5 PFO Integraal (locatie Raadzaal)  

De collegeleden bespreken samen met de strategisch adviseurs in het PFO Integraal 

actuele zaken die nog niet besluitrijp zijn maar waarop een nadere verkenning nodig is. Op 

de agenda staan de volgende onderwerpen: 

• PFAS / Chemours 

De laatste onderzoeken naar moestuinen en borstvoeding worden nader geduid 

• Collegeprogramma 

Afgelopen week hebben maatschappelijke partners en raad input gegeven op het 

concept collegeprogramma. Besproken wordt hoe die input te verwerken. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

6 Instemmen met E-mailbewaring conform de 'Selectielijst e-mailbewaring volgens de 

Capstone-methodiek' - Voorstel Het college besluit om: 

• 1. de 'Capstone-methodiek' als voorkeursmethodiek voor het bewaren van e-mail in 

te willen zetten 

• 2. De VNG namens de gemeente te machtigen om in te stemmen met de 

voorgestelde aanvulling op de 'Selectielijst Nederlandse Gemeenten 2022' 

• 3. het Goedkeuringsformulier Selectielijst e-mailbewaring van de VNG te 

ondertekenen;  

• 4. het Machtigingsformulier Selectielijst e-mailbewaring van de VNG te 

ondertekenen. 

Conform. 

7 Instemming met Bedrijventerreinenvisie Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2022-

2030 -  

Voorstel 

• 1. Instemmen met concept inhoud en beleidskeuzen die zijn opgenomen in de 

overkoepelende notitie Bedrijventerreinenvisie Zuid-Holland Zuid 2022 - 2030 en 

met de concept notitie voor de Bedrijventerreinenvisie  

Drechtsteden 2022 - 2030 als intergemeentelijk afgestemd kader voor de 

ontwikkeling van (bestaande en nieuwe) bedrijventerreinen, onder voorwaarde dat 

enkele redactionele wijzigingen worden doorgevoerd, welke anticiperen op een 

eventuele (gedeeltelijke) transformatie van Vinkenwaard Noord.   

• 2. Instemmen dat deze beide concept notities (samen met die voor de deelregio's 

Alblasserwaard, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard) verder worden 

uitgewerkt naar een integrale versie die ter goedkeuring  

z.s.m. wordt ingediend bij GS door Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid. 

Conform. 

8 Aantrekken langlopende financiering - Voorstel Het college besluit om: 

• 1. Een langlopende lening aantrekken van € 15 mln. voor een looptijd van 30 jaar, 

op basis van lineaire aflossing.  

• 2. De structurele financiële consequenties van deze aan te trekken lening opnemen 

in de (meerjaren) begroting 2023-2026. 

Conform. 
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OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

9 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

10 Terugblik Ronde tafel gesprekken collegeprogramma d.d. 7 en 8 september 2022 

Het college blikt terug op de ronde tafel gesprekken. 

11 MT Besluitenlijst d.d. 29 augustus 2022 

Het college neemt kennis van de MT Besluitenlijst. 

12 Herfstvakantie 2022  

De BW vergadering vervalt in de herfstvakantie. Burgemeester is aanwezig en wethouder 

de Gier is achtervang.   

Vaststellen besluitenlijst 

13 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 6 september 2022  

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

15 Vooruitblik ONS-D d.d. 15 september 2022  

Het college blikt vooruit op de ONS-D vergadering. 

Raadsaangelegenheden 

16 Terugblik heisessie Raad 10 en 11 september 2022  

Het college blikt terug op de heisessie van de raad. Op zaterdag was het college 

uitgenodigd hieraan deel te nemen. De raad heeft onder andere gesproken over integriteit. 

Gezamenlijk is de wens uitgesproken om een bestuurlijke gedragscode vast te stellen voor 

het einde van het jaar. Ook heeft de raad aan het college gevraagd in de raadsvoorstellen 

de politiek bestuurlijke afwegingen goed te duiden.  

17 Vooruitblik commissievergaderingen d.d. 13 september 2022  

Het college blikt vooruit op de commissievergaderingen van 13 september.  

18 Vooruitblik Werkgroep LHBTI  d.d. 13 september 2022  

Het college blikt vooruit op de werkgroep LHBTI van vanavond. 
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19 Vooruitblik Extra Commissievergadering Samenleving - raadsvoorstel Zwembad d.d.  

20 september 2022  

Het college blikt vooruit op de extra Commissievergadering inzake het Zwembad. 

20 Vooruitblik BIO Minimabeleid/WMO d.d. 20 september 2022  

Het college blikt vooruit op de BIO Minimabeleid/WMO. 

Rondvraag 

21 Vooruitbik kennismaking Woonkracht 10 d.d. 20 september 2022  

Het college blikt vooruit op de kennismaking met Woonkracht10. 

22 Rondvraag openbaar 

Knuffeldierentuin De Helling 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat de knuffels aan het hek aan De Helling inmiddels zijn 

weggehaald. 

Week Lezen en schrijven 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat het deze week De Week van Lezen en Schrijven is. 

Er worden activiteiten georganiseerd waarbij  laaggeletterdheid centraal staat. De 

bibliotheek heeft een certificering als taalhuis gekregen. Het college feliciteert de bibliotheek 

met dit certificaat.  

Burgemeestersontbijt 5 oktober  

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat op 5 oktober weer een burgemeestersontbijt 

gepland staat. Het burgemeestersontbijt maakt onderdeel uit van het Nationaal 

Schoolontbijt en is bedoeld om aandacht te vestigen op een gezonde start van de dag.  

Odensehuis en Week van de dementie 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat zij op bezoek is geweest bij een regionale 

bijeenkomst Odensehuis. Daarin werd ook gesproken over de Week van de Dementie. Zij 

gaat bekijken in hoeverre wij in Alblasserdam ook aandacht kunnen besteden aan deze 

week. 

Zuidelijk Havengebied 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat er een extern parkeeronderzoek wordt uitgevoerd voor 

projectplan Zuidelijk Havengebied. Hierbij wordt de totaalbalans van parkeren in het 

centrum betrokken. 

Kloos (voorheen Mercon) 

Portefeuillehouder De Gier koppelt terug uit informatieochtend project Kloos. De 

bijeenkomst is goed bezocht. De plannen zijn op een aantal onderdelen gewijzigd. Deze 

werden gepresenteerd.  
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Raadsmemo Energiecontract  

Portefeuillehouder Pardo meldt dat hij vrijdag naar de griffie een Raadsmemo heeft 

gestuurd over het proces en de resultaten van de verplichte aanbesteding van het 

energiecontract. 

Bestuurlijke regionale Werkgroep Energie 

Wethouder Japenga koppelt terug uit de bestuurlijke werkgroep Energie. Het bestuurlijk 

trekkerschap wordt bij Zwijndrecht en Dordrecht ondergebracht. 

INGEKOMEN STUKKEN 

24 Mail over Zware overlast Moskee 

Het college neemt kennis van de ingekomen stukken. 

25 Raadsmemo gas  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

27 Memo over Oost-Kinderdijk nabij 9 

Het college neemt kennis van de ingekomen stukken. 

28 Situatie Kinderboerderij  

Het college neemt kennis van de ingekomen stukken. 

SLUITING  

31 Sluiting  

Burgemeester Paans sluit de vergadering. 

              Vastgesteld in de vergadering van 20 september 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 
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