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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

14 FEBRUARI 2023 

 
Locatie: De Stuurhut, De Rederij  

Aanwezig: 
Leden:                                                                                    

de heer Marten Japenga, Wethouder;                                  

de heer Frederik de Gier, Wethouder;                            

mevrouw Margreet de Deugd-Bos, Wethouder;                    

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder;                  

de heer Jan Heijkoop, Burgemeester;                       

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Opening/Agenda 

Burgemeester Heijkoop opent de vergadering. 

2 Kennismaken nieuwe medewerker  

Het college maakt kennis met een nieuwe medewerker. 

STRATEGISCE DISCUSSIE  

3            Voorstel Spreidingswet 

Het college bespreekt de lokale en regionale consequenties van de Spreidingswet en 

formuleert een bod richting de regio voor het aandeel dat zij kan nemen. 

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder De Gier 

4 Second Opinion Uitrit Biggelmee - Raadsinformatiebrief Het college besluit om: 

• 1. bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 
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5 Ontheffing winkeltijden 2023 - Voorstel 

• 1. Naar aanleiding van de ontheffingsaanvragen van Hornbach, Albert 

Heijn, Plus van Holten, Dirk van der Broek en Lidl te besluiten op grond van 

artikel 6 Winkeltijdenverordening 2019 (eerste wijziging) ontheffing van de 

feestdagenregeling te verlenen. 

Conform. 

6 Dossiers met aandacht - Voorstel 

• 1. Kennisnemen van de CONCEPT aanpak van college van bijgevoegde 

dossiers.  

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Portefeuillehouder De Deugd-Bos 

7 Versnelde invoering kostenverdeelsleutels GRS per 1-1-2023 - Voorstel  

• 1. geen zienswijze uit te brengen n.a.v.  dit voorstel aan het Algemeen 
bestuur en het DB van de GRS over dit voorstel vooraf te informeren.   

• 2. kennis nemen van de voorgenomen versnelde invoering van de 

gewijzigde kostenverdeelsleutels GRS per 1-1-2023 en af te zien van de 

ingroeiperiode. 
  

Conform met inachtneming van wijzigingen. 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

9 Raadsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Kinderdijk - Voorstel  

• 1. Ten aanzien van de SOK geen wensen en bedenkingen in te dienen op 

het aangaan van deze overeenkomst.  

• 2. In principe in te stemmen met de Bestuurlijke 

Samenwerkingsovereenkomst Kinderdijk (SOK) 

• 3. De SOK voor wensen en bedenkingen aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

• 4. Wethouder Pardo Kruidenier mandaat te geven voor het definitief 

instemmen met de SOK, met in achtneming van de eventuele wensen en 

bedenkingen van de gemeenteraad.  

• 5. De burgemeester te verzoeken wethouder Pardo Kruidenier een 

volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de SOK. 

Conform. 
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10 Reserveringsovereenkomst Fabriek Slobbengors inzake Transferium 

Kinderdijk - Voorstel 
• 1. in te stemmen met bijgevoegde reserveringsovereenkomst betreffende 

de huur van honderd parkeerplaatsen op het aan te leggen Transferium 

Kinderdijk. 

• 2. de burgemeester verzoeken het afdelingshoofd RMO te machtigen om de 

bijgevoegde reserveringsovereenkomst te ondertekenen. 

Conform. 

Portefeuillehouder Japenga 

11 Duurzaamheidsagenda 2023-2026 - Voorstel  

• 1. De duurzaamheidsagenda Alblasserdam 2023-2026 vast te stellen; 
• 2. De financiële middelen die via de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds (al dan niet ongeoormerkt) beschikbaar gesteld worden 

voor klimaat, waaronder energietransitie ook voor dit doel beschikbaar te 

stellen en te behouden voor 2023 tot en met 2026. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

13 MT Besluitenlijst d.d. 6 februari 2023  

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

14 Terugblik Kick-off gesprekscyclus bijeenkomst d.d. 9 februari 2023 (Praatplaat)  

Het college blikt terug op de kick-off bijeenkomst van de gesprekscyclus. Alblasserdam 

heeft een subsidie ontvangen voor dit project vanuit het A&O fonds. 

15 Stand van zaken zwembad  

Portefeuillehouder De Gier meldt de laatste stand van zaken m.b.t. het zwembad. Er is een 

aannemer gecontracteerd welke inmiddels al gestart is. Ook is er een overall projectleider 

gestart. Portefeuillehouder De Gier vraagt portefeuillehouder De Deugd extra aandacht te 

besteden aan de opening van het zwembad in relatie tot schoolzwemmen. De opening staat 

gepland aan de start van het nieuwe jaar, halverwege een schooljaar.  

16 Voorraadagenda  

Het college stemt in met de bijgevoegde voorraadagenda. 
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17 Lijst met huwelijken  

Het college bespreekt hoe om te gaan met de huwelijksjubilea in de periode dat er geen 

vaste burgemeester is. Burgemeester Jan Heijkoop is beschikbaar voor bezoeken aan de 

huwelijksparen vanaf 60 jaar. Wethouders De Deugd en Japenga zijn beschikbaar voor de 

overige huwelijksjubilea. Met de komst van de nieuwe burgemeester zal ook gekeken 

worden of het huidige beleid voortgezet wordt of dat er aanpassingen gedaan moeten 

worden.  

18 Mededelingen  

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. 

Vaststellen besluitenlijst 

19 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 7 februari 2023 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Regionale ontwikkelingen 

21 Terugblik ONS-D d.d. 8 februari 2023 

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. 

22 Terugblik Smart Delta Drechtsteden d.d. 9 februari 2023  

Het college blikt terug op de bestuurlijke werkgroepen Smart Delta Drechtsteden. In de 

werkgroep Bereikbaarheid is aan de hand van een grote kaart de uitdagingen op het gebied 

van bereikbaarheid en mobiliteit besproken. Goede werkvorm waarbij alle gemeenten een 

pitch hebben gedaan.  

Raadsaangelegenheden 

23 Vooruitblik Raad d.d. 14 februari 2023  

Het college blikt vooruit op de raad van vanavond.  

Rondvraag 

24 Rondvraag openbaar 

BIO Groeiagenda 

Portefeuillehouder Pardo blikt vooruit op de BIO Groeiagenda. De raad heeft ter 

voorbereiding de contourennotitie ontvangen. Wethouders en ambtenaren begeleiden de 

tafels. De bestuursadviseur zorgt voor een wrap up van de avond en voert de regie over het 

proces om te komen tot een geactualiseerde groeiagenda.  
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UITNODIGINGEN  

26 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Geen bespreekpunten. 

INGEKOMEN STUKKEN 

27 Mail - verzoek om meeleven met de Turkse Gemeenschap 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. Het college betuigt haar medeleven aan 

de slachtoffers en haar nabestaanden en aan alle families die in onzekerheid zijn op dit 

moment. Burgemeester en wethouder De Deugd plannen een bezoek aan de moskee. Het 

college besluit daarnaast op voorspraak van de VNG en in navolging van buurgemeenten 

€1,- per inwoner te storten op giro 555.  

SLUITING 

28 Sluiting 

Burgemeester Heijkoop sluit de vergadering. 

 Vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2023  

                       

                                                     Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                              

                                                                                                                        de burgemeester, 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                  de secretaris, 

 


