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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

27 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 Mededelingen  

Geen mededelingen. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE 

4             PFO Integraal  

Het college bespreekt samen met MT en strategisch adviseurs twee onderwerpen: 

• Glasvezel 

• Uitvoeringsprogramma 2023 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

5 Vaststelling Erfgoedverordening Alblasserdam 2022 - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. de erfgoedverordening Alblasserdam 2022 vast te stellen  

2. de gemeenteraad voor te stellen de erfgoedverordening Alblasserdam 2022 vast 

te stellen. 

Conform. Het college heeft nagevraagd wat de samenhang is met de Nota Ruimtelijke 

Kwaliteit. Deze voorstellen kunnen los van elkaar behandeld en vastgesteld worden. 
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6 Was- en Strijkservice - Voorstel 

1. De kosten voor het eerste jaar (€ 21.240 + eenmalige projectkosten van € 7.500,-

) EN de kosten voor het tweede jaar € 21.240 te dekken uit de innovatiebudget 

2. De overeenkomst leveren algemene voorziening was- en strijkservice aan te 

gaan, waarmee (in artikel 9 lid 3 van deze overeenkomst) eveneens een machtiging 

aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal wordt 

verstrekt voor het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor de uitvoering 

van de monitoring, zoals beschreven in het tweede lid van artikel 9 van de 

overeenkomst; 

3. Ter uitvoering van beslispunt 1 mevr. M. de Deugd, wethouder, te machtigen om 

voornoemde overeenkomst te ondertekenen. 

Conform met de aantekening dat het college de risico's heeft afgewogen. 

7 Eénmalige energietoeslag – Voorstel 

 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een 

éénmalige energietoeslag van € 300,-- aan de groep met 

een inkomen tussen 120 % en 130 % van het WSM. 

2.  De meerkosten ten opzichte van de rijksbudget ad € 17.886,-- te dekken uit het 

restitutiebedrag van de bijdrage Drechtwerk 2022.   

3. De verdeling van de extra kosten te verdelen op basis van de verhouding van de 

inkomsten uit het Rijksbudget.  

Conform onder voorbehoud dat er dekking is vanuit de restitutie Drechtwerk 2022. Het 

college wil graag inzicht in de totale restitutie Drechtwerk 2022. 

8 Burap 1 2022 Gemeenschappelijke regeling Sociaal - Voorstel  

1. Een zienswijze uit te brengen op de BURAP-1 GRS volgens bijgevoegd concept  
2. Vooruitlopend op behandeling in de gemeenteraad de concept zienswijze toe te 

sturen aan het bestuur van de GRS 

Conform met toevoeging van correspondentie GR Sociaal. 

9 Liquidatieplan Drechtwerk - Voorstel  

 

1. In te stemmen met bijgevoegd liquidatieplan en te besluiten geen wensen of 

bedenkingen  over dit plan in te dienen, maar wel in de reactie aandacht te vragen 

voor de positie van de lokale initiatieven volgens bijgevoegd concept. 
2. Vooruitlopend op de bevestiging door de gemeenteraad, het concept besluit met 

betrekking tot de zienswijze, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, op 

voorhand toe te sturen aan het AB van de GRS 

  

Conform met inachtneming van een wijziging. 
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Portefeuillehouder De Gier 

10 Terrassenbeleid 2022 Gemeente Alblasserdam - Voorstel Het college besluit om: 

1. Burgemeester stelt het terrassenbeleid 2022 Gemeente Alblasserdam vast. 

2. College neemt kennis van het besluit van de burgemeester. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

11 Vooroverleg Parallelweg 5-7 Fatimakerk - Voorstel 

1. geen medewerking te verlenen aan het plan voor de Parallelweg 5-7 Fatimakerk 

Conform. 

12 Opleggen geheimhouding bij anterieure overeenkomst - Voorstel 

1. op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub a en f Wet 

op open overheid geheimhouding op te leggen op de anterieure overeenkomst voor 

de herontwikkeling van de Wipmolen locatie. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

13 Uitgifte nabij Nedersassen 2 tot en met 24 - Voorstel 

1. Instemmen met uitgifte van een perceel gemeentegrond om uitvoering te kunnen 

geven aan het realiseren van een lift en overbouwing. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

14 Voorraadagenda  

Het college bespreekt de voorraadagenda. 

15 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

16 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 20 september 2022  

Conform. 
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Regionale ontwikkelingen  

18 Vooruitblik Monitoringsoverleg 29 september 2022 

Het college blikt vooruit op het monitoroverleg van 29 september 2022. 

19 Vooruitblik ONS-D werkbezoek regio Zwolle d.d. 28 september 2022  

Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan Zwolle. 

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

Het college blikt vooruit op de Smart Delta Kwartaalbijeenkomst. Deze avond staat in het 

teken van bereikbaarheid. 

Raadsaangelegenheden 

21 Terugblik Bio Minimabeleid d.d. 20 september 2022  

Portefeuillehouder De Deugd koppelt terug uit BIO Minimabeleid. Er is voldoende input 

opgehaald voor het opstellen van het beleid. 

22 Terugblik Extra commissie d.d. 20 september 2022  

Het college blikt terug op de extra commissievergadering inzake het zwembad.  

23 Vooruitblik Raad d.d. 27 september 2022  

Het college blikt vooruit op de raad van vanavond. Er is een initiatiefvoorstel in de maak 

inzake het zwembad. Ook wordt er een vraag verwacht over de actualiteit glasvezel.  

Rondvraag 

24 Rondvraag openbaar 

Bijeenkomst Smart Delta Drechtsteden 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat er samen met de federatie van ondernemerskringen is 

gesproken over deelname lokale ondernemers aan aanbestedingen in de regio. 

Hondenstrandje 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat er onderzocht wordt of er een hondenstrandje te 

realiseren is aan de Randweg aan de Alblas, achter de begraafplaats. 

Glasvezel 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat bewoners folders en brieven van Delta in de bus 

hebben gekregen waaruit het lijkt of zij de nieuwe glasvezelaanbieder zijn. In werkelijkheid 

zijn er momenteel drie aanbieders die een netwerk willen uitrollen. De gemeente is met hen 

in gesprek. Inwoners zijn niet verplicht medewerking te verlenen dan wel nu al een keuze te 

maken. Er is een bericht op de website geplaatst. 
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Netwerkbijeenkomst Odensehuis 

Portefeuillehouder De Deugd kijkt positief terug op de netwerkbijeenkomst. 

Burendag Troelstrastraat 

Portefeuillehouder Pardo kijkt positief terug op de burendag. 

UITNODIGINGEN 

26 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

INGEKOMEN STUKKEN 

27 Raadsmemo huisvestingsverordening 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

28 Raadsmemo projecten RvS 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

29 Boerenbijeenkomst 29 september 2022  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

SLUITING 

30 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

                Vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

 

 

                                                                                                                                              de burgemeester, 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                       de secretaris, 
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