
 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

20 SEPTEMBER 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. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE 

4             Kennismaking College / Woonkracht10 (locatie Raadzaal)  

Het college maakt kennis met Woonkracht10. Woonkracht10 vraagt aandacht voor flexibele 

huisvesting en huisvesting jongeren en starters.  

TERUGKOPPELING KERNTEAMS  

5 Kernteam boerenprotest  

Het college bespreekt de actuele ontwikkelingen rondom het boerenprotest. Zij blikt onder 

andere terug op de actie tijdens Havenfestival. De uitkomsten van gesprek Remkes worden 

nu afgewacht. Op basis daarvan wordt nieuw gesprek met de actievoerders ingepland. 

6 Kernteam Zwembad  

Het college bespreekt de laatste stand van zaken met betrekking tot het zwembad. 



 

 

 

 

 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

7 Beleidsregels parkeerexcessen Alblasserdam 2022 - Voorstel 

• 1. vast te stellen de Beleidsregels parkeerexcessen Alblasserdam 2022 

 

Conform. 

8 Deelnemen aan de regionale bezwaarschriftencommissie - Voorstel De 

gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Deelnemen aan de regionale bezwaarschriftencommissie 

• 2. De verordening behandeling bezwaarschriften Alblasserdam 2022 

vaststellen 

Conform. 

Potefeuillehouder De Deugd-Bos 

9 Vaststelling jaarsubsidies 2021 deel 2 - Voorstel 

• 1. De subsidie aan De Bibliotheek AanZet voor 2021 vast te stellen op € 

476.656; 

• 2. De subsidie aan Careyn MDV-Jong JGZ voor 2021 vast te stellen op €  

55.532,95; 

• 3. De subsidie aan Stichting Jeugd-Punt voor 2021 vast te stellen op € 

149.516; 

• 4. De subsidie aan Stichting Jeugdteams ZHZ voor 2021 vast te stellen op €  

99.999; 

• 5. De subsidie aan BSSA voor 2021 vast te stellen op € 460.871; 

• 6. De vijf organisaties per brief hiervan in kennis te stellen. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

10 Terugblik Havenfestival  

Het college blikt terug op het Havenfestival. Het college was bij veel activiteiten 

vertegenwoordigd. Er komt een evaluatie op basis waarvan scenario's voor komend jaar 

opgesteld worden. In deze evaluatie wordt onder andere gekeken naar de grootte van het 



 

benodigde evenementen-gebied, naar de werking van de veiligheidsmaatregelen en naar de 

kosten en inkomsten.  

11 MT Besluitenlijst d.d. 12 september 2022  

Het college neemt kennis van de MT Besluitenlijst. 

 

 

 

12 Mededelingen 

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Het college wil onder regie van 

de portefeuillehouder Financiën de consequenties van de verhoogde energierekening in 

beeld brengen van zowel het gemeentelijk vastgoed als het maatschappelijk vastgoed. 

Portefeuillehouder Pardo wordt aangewezen als trekker.  

Vaststellen besluitenlijst 

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

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Regionale ontwikkelingen 

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

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. O.a. bestuurlijk trekkerschap regionale 

bestuurlijke werkgroepen, VGS congres, Bedrijfsvoeringskosten 2023 en Public Affairs 

lobbyagenda.  

Raadsaangelegenheden 

16 Terugblik Commissievergaderingen d.d. 13 september 2022 

Het college blikt terug op de commissievergaderingen van 13 september 2022. 

17 Vooruitblik Commissievergadering Samenleving raadsvoorstel Zwembad d.d. 20 

september 2022  

Het college blikt vooruit op de commissievergadering Samenleving van vanavond.  

18 Vooruitblik BIO Minimabeleid/WMO (werkbijeenkomst) d.d. 20 september 2022  

Het college blikt vooruit op de BIO Minimabeleid/WMO van vanavond. 

Uitnodigingen 

19 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 



 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

Rondvraag 

20 Rondvraag openbaar 

LEADER subsidie 

Wethouder De Deugd meldt dat er een mogelijkheid is om samen met Molenlanden mee te 

doen aan het aanvragen van een LEADER subsidie. Zij laat nagaan in hoeverre dit past bij 

projecten die opgestart gaan worden. 

 

 

 

Wereld Alzheimerdag 21 september 

Wethouder De Deugd meldt dat het morgen Wereld Alzheimerdag is. Op de website wordt hier 
aandacht aan besteed en de wethouder bezoekt een lokale en regionale bijeenkomst.  

Week van de eenzaamheid 

Wethouder De Deugd meldt dat het volgende week de Week van de Eenzaamheid is. Er 

komt een pop-up tent op het Raadhuisplein en er is een filmpje gemaakt. Wethouder De 

Deugd heeft meegewerkt aan het filmpje. 

Artikel Brughuis 

Wethouder De Deugd meldt dat er morgen in De Klaroen een artikel verschijnt over Het 

Brughuis.  

IPG-Normag afvalverwerking Drechtsteden 

In dit rapport staat dat Alblasserdam geen DIFTAR tarief gaat rekenen. Portefeuillehouder  

Japenga laat dit corrigeren. Er is nog geen expliciet besluit genomen door de raad. Inzet  

van portefeuillehouder is om dit besluit mee te nemen in duurzaamheidsagenda Q1 2023. 

Een meerderheid van de Drechtstedengemeenten heeft inmiddels gekozen voor variabel 

tarief. 

Evaluatie De Rederij 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat er een start is gemaakt met de voorbereiding van de 

evaluatie van De Rederij. 

Glasvezel 

Portefeuillehouder De Deugd vraagt aandacht voor de enigszins agressieve stijl van een 

aanbieder van glasvezel. Volgende week spreekt het college hierover in een PFO Integraal. 

Regionale Maatschappelijke Agenda AV 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat hij naar bijeenkomst RMA is geweest.  

Khonraad 

Wethouders Pardo en De Deugd hebben een seminar van Khonraad bijgewoond.  

Haven Zuid 

Portefeuillehouder De Gier meldt de stand van zaken. Inzet is om voor 1 januari het 

bestemmingsplan ter inzage te leggen.  

Regionaal Bestuurlijk Overleg verkeer 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit bestuurlijk overleg.  

Kennismakingsgesprek Coördinator Sociale Raadslieden 



 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij samen met portefeuillehouder De Deugd kennis 

heeft gemaakt met de coördinator van de sociale raadslieden en de directeur van de SWA. 

Webinar koeltebehoefte 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit webinar koeltebehoefte. Deze werd gegeven 

door het Klimaatverbond Nederland. Zij houden een pleidooi om meer aandacht te geven bij 

de inrichting van de buitenruimte aan de behoefte aan koelte tijdens de zomermaanden. In 

de Regionale Energie Strategieën is hier nog te weinig aandacht voor.  

Drentsehof herinrichting binnenterrein 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij morgen ideeën en wensen van vooral de kinderen 

gaat ophalen over de herinrichting van het binnenterrein.  

Bewonersavond werkzaamheden aan de Vang 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat er donderdagavond een bewonersbijeenkomst 

gepland staat over de ophoging van de straat aan de Vang. Overigens moet de raad 

hiervoor nog een krediet goedkeuren. 

INGEKOMEN STUKKEN 

22 Ingekomen stukken 

Geen bespreekpunten. 

SLUITING 

23 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

 

              Vastgesteld in de vergadering van 27 september 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

 

 

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                      de secretaris, 

 


