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OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

7 FEBRUARI 2023 

 
Locatie: De Stuurhut, De Rederij  

Aanwezig: 
Leden:                                                                                      

de heer Jan Heijkoop; Burgemeester                                                

de heer Frederik de Gier, Wethouder;                       

mevrouw Margreet de Deugd-Bos, Wethouder;                                          

de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder;              

de heer Marten Japenga, Wethouder;                                                

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

OPENING 

1 Kennismaking nieuwe medewerkers 

De wethouders maken kennis met een nieuwe medewerker.  

2 Stand van zaken Participatie 

De wethouders laten zich informeren door een adviseur over het participatietraject Fit en 

Groen. De campagne biedt meerdere mogelijkheden voor inwoners om fysiek dan wel 

digitaal mee te praten over hun wijk. Afgesproken wordt dat bij voorkeur een bestuurder de 

wijkavond opent.  

3 Opening/Agenda 

Burgemeester Heijkoop opent de vergadering. 

STRATEGISCHE DISCUSSIE  

AKKOORDSTUKKEN 

Portefeuillehouder Heijkoop 

5 Last onder dwangsom aanhangwagen Noordenstraat - Voorstel 

• 1. Een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van art. 5:6, 

lid 1 onder a Apv. 

• 2. Bestuursdwang (art. 125 Gemeentewet jo. art. 5:21 e.v. Awb) op te 

leggen en toe te passen, indien niet voldaan wordt aan de last.  

Conform. 
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6 Raadsvoorstel oprichting waarborgfonds veiligheidsregio's - Voorstel  

• 1. Geen wensen en  bedenkingen in te brengen tegen het oprichten van en 

tegen de deelname aan Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's. 

• 2. De raad adviseren geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het 

oprichten van en tegen deelname aan Stichting waarborgfonds 

veiligheidsregio's.  

Conform. 

Portefeuillehouder De Gier 

7 Jaarprogramma OZHZ 2023 - Voorstel 
Het college besluit om: 

• 1. In te stemmen met het jaarprogramma 2023 van de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 

• 2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te 

geleiden naar de raad. 

• 3. De burgemeester te verzoeken in te stemmen met het jaarprogramma 

OZHZ 2023 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

Portefeuillehouder Pardo Kruidenier 

8 Krediet gebiedsvisie Poort aan de Noord - Voorstel  

• 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 

200.000,- ten laste van de algemene reserve ten behoeve van het opstellen 

van een gebiedsvisie Poort aan de Noord. 

• 2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

Conform. 

9 Evaluatie en vooruitblik op samenwerken in De Rederij - 

Voorstel  

• 1. Akkoord te gaan met het verzenden van bijgesloten RIB. 

Conform met inachtneming van een wijziging. 

10 Programmaplan Rederij 2023  - Voorstel  

• 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget van EUR 30.000 

t.b.v. de programmacoördinator en dit ten laste te brengen van de 

algemene reserve 

• 2. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging  

• 3. Instemmen met de accentwijziging van het programmaplan, 

ondersteunend aan een fit en groen dorp in de polder 

Conform. 
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11 Verruiming periode vergunningparkeren Alblasserdam - 

Voorstel 

• 1. Tot aanpassing van het vergunning parkeren in Alblasserdam waarbij de 

periode en tijd waarop vergunning parkeren van toepassing is wordt 

vastgesteld op 15 maart t/m 15 november tussen 9.00 uur en 18.00 uur. 

• 2. Hiertoe het ‘Aanwijzingsbesluit Parkeren Alblasserdam 2023’ vast te  

stellen.  

Conform. 

OVERIGE PUNTEN 

Organisatie (door gemeentesecretaris) 

12 MT besluitenlijst d.d. 30 januari 2023 

Het college neemt kennis van de MT besluitenlijst. 

13 Afstemming  afspraken Pikettelefoon (Voorjaarsvakantie) 

Het college stemt de piketten af voor de voorjaarsvakantie. 

14 Mededelingen  

Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. kick-off moment organisatie 

voor nieuwe gesprekscyclus en voorbereiding komst nieuwe burgemeester.  

Vaststellen besluitenlijst 

15 Vaststellen besluitenlijst Extra B&W-vergadering vertrouwelijk d.d. 3 januari 2023 

Conform. 

16 Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 31 januari 2023 

Conform. 

17 Vaststellen besluitenlijst PFO Integraal d.d. 24 januari 2023 

Conform. 

Regionale ontwikkelingen 

19 Vooruitblik Smart Delta Drechtsteden Donderdag (SDDD) d.d. 9 februari 2023  

Het college blikt vooruit op de Smart Delta Drechtsteden bijeenkomst. 

20 Vooruitblik Algemeen Bestuur DG&J d.d. 9 februari 2023  

Het college blikt vooruit op het AB DG&J. 
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21 Vooruitblik Algemeen Bestuur SVHW d.d. 8 februari 2023  

Het college blikt vooruit op het AB SVHW. SVHW verwacht een tekort. 

22 Vooruitblik ONS-D d.d. 8 februari 2023 

Het college blikt vooruit op het ONS-D.  

Raadsaangelegenheden 

23 Terugblik Raad/ Afscheid dhr. Paans d.d. 31 januari 2023 

Het college blikt terug op de afscheidsraad. 

24 Terugblik Politieke Markt groeiagenda d.d. 31 januari 2023 

Het college blikt terug op de politieke markt Groeiagenda van 31 januari 2023. 

25 Terugblik Besloten raadsvergadering d.d. 6 februari 2023  

Het college blikt terug op de voordracht van de nieuwe burgemeester. 

26 Vooruitblik Bio Woonkracht10 d.d. 7 februari 2023 

Het college blikt vooruit op de BIO Woonkracht10. 

27 Vooruitblik Bio Kennismaking Ondernemersfonds d.d. 7 februari 2023 

Het college blikt vooruit op de BIO Kennismaking Ondernemersfonds. 

Rondvraag 

28 Rondvraag openbaar 

Inzamelactie aardbeving Turkije 

Portefeuillehouder De Deugd meldt dat de moskee een inzamelactie is gestart voor de 

slachtoffers van de aardbeving in Turkije/Syrië. Het college verzoekt Communicatie hier 

aandacht aan te geven op de gemeentelijke website en socials. 

Koersbekenners 

Portefeuillehouder Japenga koppelt terug uit gesprek met Koersbekenners die de opstart 

van de buurtaanpak gaan begeleiden. De raad wordt binnenkort geïnformeerd.  

Afscheid waarnemend burgemeester Jetten Papendrecht 

Portefeuillehouder Japenga meldt dat hij naar het afscheid gaat. 

Installatie burgemeester Van Driel Papendrecht 

Portefeuillehouders Pardo en De Deugd gaan naar installatie. 
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Verzoeken voor financiele hulp aan Turkije  

Portefeuillehouder De Deugd heeft aandacht gevraagd voor de verzoeken voor 

financiele hulp aan Turkije. Portefeuillehouder Pardo pakt dit op. 

UITNODIGINGEN  

30 Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen 

Het college bespreekt de uitnodigingen. 

INGEKOMEN STUKKEN 

31 Initiatieventafel Januari 2023 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

32 Rapportage Programma Beter Bestuur  

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

33 Voortgangsrapportage januari 2023 hoe het gaat met de vluchtelingenopvang 

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. 

SLUITING 

34 Sluiting 

Burgemeester Heijkoop sluit de vergadering. 

 Vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2023  

                       

                                                     Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                              

                                                                                                                        de burgemeester, 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                  de secretaris, 

 


