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Iemand een lintje bezorgen? Dat kan!

Zorg(en)
Onlangs verscheen de perspectiefnota 2020.
Hierin beschrijft het college de ﬁnanciële ontwikkelingen die op ons af komen en de keuzes om
die ontwikkelingen in de begroting te verwerken.
Net als veel andere gemeenten voorziet Alblasserdam aanzienlijke tekorten als gevolg van ﬂinke
kostenstijgingen voor jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). -Mensen die
ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te
kunnen wonen en bewegen, kunnen een beroep
doen op deze wet-. Zonder aanvullende maatregelen komt de gemeente jaarlijks 2 miljoen euro
tekort op een begroting van tussen de 45 en de
50 miljoen euro.
Alarmerend
Dat is geen ﬁjne boodschap in een tijd dat het
economisch voorspoedig gaat. Een belangrijke
oorzaak is dat het Rijk onvoldoende middelen
aan gemeenten geeft om taken voor zorg, werk
en jeugd te bekostigen. Tegelijk stijgen de kosten
in de jeugdzorg en de Wmo zo aanzienlijk dat er
meer aan de hand is. De marktwerking neemt
ongezonde vormen aan en de vraag is enorm
gestegen. Omdat gemeenten een zorgplicht hebben, moeten ze leveren wat wordt gevraagd. In
de regio Zuid-Holland-Zuid geven we bijna 20%
meer uit aan jeugdzorg dan het Rijksbudget van
96 miljoen euro. De kosten voor de Wmo stijgen
in de Drechtsteden bij onveranderd beleid met
20 miljoen euro. Dat is alarmerend. Regionaal en
lokaal zijn maatregelen nodig om deze ontwikkeling te keren. Landelijk gaan inmiddels al geluiden
op om de zorgplicht te beperken.

De trend van steeds meer behandelingen moet
worden gekeerd. Wat hoort bij opvoeden en
opgroeien en waar begint zorg? Over deze vraag
moeten we met elkaar een fundamenteel debat
voeren. Bij de Wmo zien we dat het landelijk
ingevoerde abonnementstarief (maximale eigen
bijdrage per vier weken) een forse stijging van
zorgaanvragen tot gevolg heeft gehad. De eerste
maanden van 2019 stegen de aanvragen met
15%. Hiervoor heeft het Rijk tot op heden maar
beperkt compensatie geboden.
Keuzes maken
Het is aan de gemeente om deze ontwikkelingen
te keren en maatregelen te nemen. Vooralsnog
is er geen zicht op extra Rijksmiddelen. Dan
blijven de volgende mogelijkheden over: Uitgaven
beperken door plannen aan te passen, beleid
bijstellen of ambities verlagen. Anderzijds kan
de gemeente de woonlasten verhogen. Tijdelijk
reserves inzetten is een manier om tekorten op
te vangen. Het oplossen van dit probleem is een
zorg, maar ook een uitdaging. Het stelt ons voor
de vraag wat echt belangrijk is, wat later kan of
geschrapt kan worden. De komende tijd gaan we
met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in gesprek om samen tot oplossingen
komen. Als eerste is de gemeenteraad aan zet op
9 en 10 juli. Richting geven en keuzes maken is
meer dan ooit nodig.

Wie verdient wat u betreft een lintje? Nog tot 1
juli kunt u iemand voordragen voor de traditionele Lintjesregen in april volgend jaar. Het is een
mooi gebaar om mensen die zich inzetten voor
de samenleving erkenning te geven in de vorm
van een Koninklijke Onderscheiding. Dat kan
alleen als iemand uit zijn of haar omgeving een
aanvraag indient. Hieronder leest u waar u moet
beginnen.
-Onderzoek of de persoon in kwestie een
onderscheiding op prijs stelt. U kunt deze vraag
voorzichtig stellen aan een partner of familielid.
-Ga na of degene die u op het oog hebt minimaal
vijftien jaar actief is (geweest) als vrijwilliger en
daaraan gemiddeld zes uur per week besteedt of
heeft besteed.
-Ga naar de website www.lintjes.nl om een
zogeheten voorstelformulier te downloaden
en in te vullen. Heeft u vragen of ondervindt u
hindernissen?

Neem dan contact op met Caroline Smits of
Francina Boekhout van de gemeente Alblasserdam via c.smits@alblasserdam.nl / 078-770 6010
of f.boekhout@alblasserdam.nl / 078- 770 6063.
Algemene of bijzondere gelegenheid
U kunt een aanvraag doen voor de zogeheten
algemene gelegenheid. Daarmee wordt de
lintjesregen bedoeld die doorgaans een dag
voor Koningsdag plaatsvindt. Als iemand op een
bepaalde datum jubileert of afzwaait, kunt u ook
voorstellen dat het lintje op die dag wordt uitgereikt. Dat heet een bijzondere gelegenheid. Houd
er rekening mee dat de procedure die moet worden doorlopen voor een bijzondere gelegenheid
minimaal vier maanden in beslag neemt.
De aanvraag moet worden goedgekeurd door
onder meer de burgemeester, de commissaris
van de Koning en het Kapittel voor Civiele Orden.
Als laatste geeft de Koning goedkeuring.

'Ik was helemaal perplex'
Mensen die een Koninklijke Onderscheiding krijgen zijn bijna zonder uitzondering
vereerd en verrast. Zo ook 'supervrijwilliger' Gonnie Verboom die in 2018 een lintje
kreeg. ,,Ik was helemaal perplex'', zei ze na
aﬂoop.
Op de website van de gemeente Alblasserdam kunt u een interview met Gonnie
Verboom lezen.
Ga naar www.alblasserdam.nl en zoek op
'Koninklijke Onderscheiding aanvragen'.

Fundamenteel debat
Het opvoeden en opgroeien van kinderen
verloopt niet altijd makkelijk en verdient alle aandacht. Maar in geen enkel land ter wereld krijgen
zoveel kinderen een vorm van professionele zorg.

Peter Verheij
Wethouder

Nieuws

Raads- en commissievergaderingen

Geef uw mening over het cultuuraanbod Drechtraad houdt algemene beschouwingen
De maandelijkse Drechtstedendinsdag is op dinsSamenwerking met accountant
in de regio
Bezoekt u graag een festival of gaat u liever naar
de bioscoop of de schouwburg? Of wilt u graag lid
worden van een zangvereniging, maar zit die te
ver weg? Deze en andere vragen kunt u beantwoorden in een enquête over de behoefte aan
cultuur van inwoners van de Drechtsteden. Het
onderzoek is startpunt voor het cultuurbeleid dat
de gemeente Dordrecht in de tweede helft van
2019 opstelt. Het onderzoek gaat over culturele
voorzieningen en evenementen die voor alle
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bewoners van de regio interessant kunnen zijn.
U kunt aangeven wat u het meest waardeert of
mist. De vragenlijst kunt u tot de zomervakantie
invullen via de website: https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/vragenlijsten
U kunt ook deze
QR-code gebruiken:

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken), Cortgene 9a zijn:
Maandag:
14-19.30 uur
Dinsdag:
09-12 uur
Woensdag:
14-19.30 uur
Donderdag:
09-12 uur
Vrijdag:
09-12 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en woningtoezicht kunt u tijdens deze uren terecht.
CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

dag 2 juli in het stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1). Zoals gewoonlijk in de julivergadering
van de Drechtraad staan de Algemene beschouwingen op het programma.
Adviseur geldzaken
Aansluitend discussieert de Drechtraad over het
voorstel van het Drechtstedenbestuur om een
adviseur geldzaken tijdelijk aan te stellen binnen
de Sociale Dienst Drechtsteden. Vervolgens
worden de Eerste Bestuursrapportage 2019 en
de Primaire Begroting 2020 besproken.

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl
Meldlijn
Via het Meldpunt Openbare Ruimte op
onze website kunt u snel, digitaal, een
melding doen of een vraag stellen over
gebreken of ongemakken in de openbare
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een kapot
speeltoestel, een gat in de bestrating of
dode bomen.

Het Drechtstedenbestuur legt verantwoording af
over het gevoerde ﬁnanciële beleid. De externe
accountant heeft een goedkeurende verklaring
afgegeven. De Drechtraad heeft aangegeven dit
onderwerp als hamerstuk te behandelen. Daarna
komt het voorstel van de Auditcommissie Drechtsteden aan bod om het huidige contract van de
externe accountant met een jaar te verlengen.
Ook de deﬁnitieve benoeming van het Drechtstedenbestuur staat op de agenda.

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal loket op onze website www.alblasserdam.nl.
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week terecht.
U vindt er niet alleen informatie; via de
website kunt u ook veel producten en
diensten online aanvragen en betalen.
Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden maken deel uit van
de Stichting Welzijn Alblasserdam.
Op de website www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl leest u meer over de activiteiten
en ondersteuningsmogelijkheden die de
stichting u kan bieden.

tel. 078 – 20 21 220.
Inloopspreekuur:
• maandag en dinsdag:
13.00 uur - 16.30 uur
• donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
• dinsdag: 9.00 - 13.00 uur
Colofon
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
de gemeente Alblasserdam. Berichten
voor deze pagina kunt u uiterlijk de vrijdag
voorafgaand aan de verschijningsdatum
aanleveren bij de samenstellers.
Mail uw berichten naar
communicatie@alblasserdam.nl.
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Bekendmaking

Doe mee met de actie spouwmuurisolatie! Wijziging van beleidsregels voor niet-uitkeIs mijn woning geschikt?
ringsgerechtigden en voor Participatiewet
Op www.regionaalenergieloket.nl/alblasserdam vindt u een checklist om te zien
of spouwmuurisolatie geschikt is voor uw
woning. Hier kunt u ook het informatiepakket
downloaden en een prijsoverzicht.

Goede isolatie zorgt voor een prettig en
comfortabel huis dat koel is in de zomer en
warm in de winter. Daarom organiseert de
gemeente samen met het Regionaal Energieloket een actie om het isoleren van uw muren
goedkoper en makkelijk te maken.

Waarom meedoen aan deze actie?
Met spouwmuurisolatie verlaagt u uw
energierekening. De kosten zijn relatief laag
en de terugverdientijd is kort. Daarnaast
verbetert u uw wooncomfort en is het beter
voor het klimaat. Isoleren via de actie van
het Regionaal Energieloket levert u gemak
en kostenvoordeel op. U proﬁteert van een
hoogwaardig product tegen een scherpe prijs.
De isolatiebedrijven die deelnemen aan deze
actie zijn gecertiﬁceerde isolatiespecialisten
uit de regio.

Hoe kan ik meedoen?
1) Inschrijven: u kunt zich vrijblijvend
inschrijven voor de actie Spouwmuurisolatie via www.regionaalenergieloket.nl/
alblasserdam.
2) Inplannen woningopname: het isolatiebedrijf neemt contact met u op om een afspraak te plannen voor een adviesgesprek.
3) Offerte ontvangen: na uw adviesgesprek
ontvangt u een persoonlijke offerte voor de
isolatiemaatregelen.
4) Beslissen: u besluit zelf of u mee wilt doen
met de actie.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het Regionaal Energieloket via vragen@regionaalenergieloket.nl
of via 088-525 4110. In september houden we
ook een informatiebijeenkomst in Alblasserdam. Nadere informatie hierover volgt.

Vergunningen & Bekendmakingen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:
Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

ontheﬃng kamperen op 28
juni in het Lammetjeswiel
Gemeente Alblasserdam
20 juni 2019
Z-19-354913

Bezwaar
Een belanghebbende die het niet eens is met
dit besluit, kan binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste
bevatten: uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, (Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 13 juni 2019 de wijziging van een
aantal beleidsregels vastgesteld.
De beleidsregels Participatiewet Drechtsteden
treden per 1 juli 2019 in werking, evenals de
beleidsregels Reïntegratie niet-uitkeringsgerechtigden. De voorgaande versies van deze
beleidsregels komen hiermee per 1 juli 2019
te vervallen.
Bij de beleidsregels Participatiewet gaat het
om een wijziging in de reiskostenregelingen

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de
website van de Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
van de woning
Rembrandtlaan 87
11-06-2019
Kap
het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (1x
Tilia cordata (winterlinde)
Da Costastraat 24
13-06-2019
Kap
het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
Haven 3
14-06-2019
Roerende zaken
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
Frederik Hendrikstraat 2
06-06-2019

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit:
Kap
Voor:
het kappen van een boom
Locatie:
Reederijstraat 23
Datum besluit:
12-06-2019
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van de Sociale Dienst Drechtsteden, waarmee
het beleid in lijn met de huidige uitvoeringspraktijk is gebracht. Aangezien er in de beleidsregels Reïntegratie niet-uitkeringsgerechtigden wordt verwezen naar de beleidsregels
Participatiewet Drechtsteden, is in eerstgenoemde beleidsregels een kleine technische
wijziging doorgevoerd, waarmee de verwijzing
weer kloppend is gemaakt.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzenddatum van deze besluiten. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en bevat tenminste
de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Alblasserdam. Indiening
van een bezwaarschrift betekent niet dat de
werking van het besluit wordt uitgesteld.

Na indiening van een bezwaarschrift bestaat
de mogelijkheid een voorlopige voorziening
aan te vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team
B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Verlengen beslistermijn aanvraag om
een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten
hebben de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van
6 weken:
Activiteit:
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het legaliseren van de
bestaande vlonder achter
de berging
Locatie:
Waalsingel 5
Datum besluit:
11-06-2019

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit:
Bouw
Voor:
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning
Locatie:
Thorbeckestraat 21
Datum ontvangst: 12-06-2019
Activiteit:
Voor:

Bouw
Aanvraag carport/berging
Kerkstraat 87
Locatie:
Kerkstraat 87
Datum ontvangst: 14-06-2019
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het bouwen van een
nieuwe woning
Locatie:
Klein Alblas,
Raapzaadhof ong.
Datum ontvangst: 12-06-2019
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan
op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college
over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt ook bekendgemaakt in deze krant.

