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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

6 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 10.30  - 11.00 uur - Kennismaking OR met College (locatie Raadzaal)  

Het college maakt kennis met de OR. 

TERUGKOPPELING KERNTEAMS  

4 Kernteam Boerenprotest  

Geen bespreekpunten. 

5 Kernteam Ukraine  

Het college bespreekt de actuele stand van zaken vluchtelingenopvang. 

6 Kernteam Zwembad 

Geen bespreekpunten. Voorbereiding raad is in volle gang. 
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AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Paans 

7 Dienstverleningsovereenkomst Juridisch Kenniscentrum - Voorstel 

Het college besluit om: 

• 1. Een dienstverleningsovereenkomst aangaan met de gemeente Dordrecht 
voor het leveren van aanvullende werkzaamheden door het Juridisch 

Kenniscentrum. 

• 2. De jaarlijkse kosten van € 39,300,00 voor het jaar 2022 opnemen in de 2e 

bestuursrapportage 2022 ten laste van de algemene reserve. 

• 3. De benodigde middelen voor 2023 en verder opnemen in de 
conceptbegroting 2023, zodat de afweging kan plaatsvinden bij de 

behandeling van de conceptbegroting. 

• 4. De dienstverleningsovereenkomst aangaan, zodra de gemeenteraad 
heeft ingestemd met de 2e bestuursrapportage en de begroting 2023. 

Conform met inachtneming van wijzigingen. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociaal - Voorstel De 

gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR Sociaal conform 
bijgevoegd wijzigingsbesluit; 

  

Het college besluit om: 

• 2. Het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Sociaal 

(zestiende wijziging) vast te stellen onder de opschortende voorwaarde dat 
de raad toestemming tot wijziging verleent als bedoeld in artikel 1, tweede 

en derde lid Wgr 

Conform. 

9 Minimabeleid Alblasserdam - Voorstel 

• 1. In te stemmen met de voorgestelde richting in de uitvoering van het 
minimabeleid 

• 2. Vanuit deze richting de BIO van 20 september verder voor te bereiden. 

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

10 Terugblik heisessie college d.d. 1 en 2 september 2022  

Het college blikt terug op de heisessie van het college.  

11 Mededelingen  

Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 
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Vaststellen besluitenlijst 

12 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 30 augustus 2022  

Conform met inachtneming van een wijziging.  

Regionale ontwikkelingen 

14 Mededelingen  

RIVM PFAS Rapportage omgeving Chemours 

Er is een rapportage opgesteld met een kaart waarin geduid wordt in welke gebieden de 

concentratie PFAS verhoogd is en waarbij het advies is om het nuttigen van groenten uit de 

volkstuin af te wisselen met groenten uit de supermarkt. Het college wil de rapportage 

graag volgende week bespreken inclusief een lokaal advies.  

 

Bestuurlijk overleg Papendrecht 

Wethouder Pardo en De Gier hebben gesproken met hun collega's in Papendrecht 

gesproken over de strategische agenda van beide gemeenten. 

 

Bestuurlijk overleg H.I. Ambacht 

Wethouder Pardo heeft een gesprek met Andre Flach gevoerd over de strategische 

regionale samenwerkingsagenda van beide gemeenten. 

 

Regionale Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen  

Wethouder De Deugd meldt dat zij kennis heeft gemaakt met Netty van Triest, projectleider 

van agenda HKG. 

 

SDD Was en Strijkservice 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat er binnenkort een algemene voorziening wordt 

gestart in de vorm van was- en strijkservice.  

 

Bestuurlijk Overleg Wonen 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat wethouder Heijkoop uit Dordrecht namens de regio 

gaat inspreken bij commissie Wonen Provinciale Staten agendapunt Omgevingsbeleid 

module wonen.  

 

Structuur Zorg- en Veiligheidshuis (vertrouwelijk) 

Portefeuillehouder Pardo meldt dat de Stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis om input heeft 

gevraagd op een voorstel over een hernieuwde structuur. 

 

Sociaal Economische schaalsprong college 

Burgemeester meldt dat de werkgroep SE Schaalsprong gaat werken aan een goede 

werkbare definitie van Sociaal Economische schaalsprong. De opbrengst wordt gedeeld 

met de bestaande bestuurlijke werkgroepen. 
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Bestuurlijke Werkgroep Bereikbaarheid 

Portefeuillehouder De Gier meldt dat hij vanmiddag naar bestuurlijke werkgroep 

Bereikbaarheid gaat. Het college verzoekt hem de problemen met De Waterbus en De 

Drechthopper te bespreken. 

Raadsaangelegenheden 

15 Terugblik Presidium d.d. 31 augustus 2022  

Burgemeester koppelt terug uit overleg presidium.  

16 Vooruitblik Ronde tafelgesprekken collegeprogramma d.d. 6, 7 en 8 september 2022  

Het college blikt vooruit op de rondetafelgesprekken met de raad en de maatschappelijke 

partners. 

Uitnodigingen  

17 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

Rondvraag 

18 Rondvraag openbaar 

Geen bespreekpunten. 

INGEKOMEN STUKKEN 

20 Stichting Debster's 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. Het wel of niet gebruik maken van de 

DordtPas wordt eind van het jaar besproken. 

SLUITING 

21 Sluiting 

Burgemeester sluit de vergadering. 

              Vastgesteld in de vergadering van 13 september 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 
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