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Postadres:  Postbus 2,  
2950 AA Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media
 

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (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 wo-
ningtoezicht 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 

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. 

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal lo-
ket 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.stichtingwelzijnalblas-
serdam.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.

Raadscommissies Bestuur en Samenleving vergaderen
Dinsdag 11 februari vergaderen de raadscom-
missies Bestuur en Samenleving. De vergade-
ringen zijn in Landvast en starten om 19.30 
uur. Op de agenda van de commissie Bestuur 
staan de bespreking van de raadsinformatie

brieven Evaluatie oud & nieuw 2019-2020 en 
het Jaarprogramma OZHZ 2020 en het raads-
voorstel Vaststellen handhavingsbeleid. Op de 
agenda van de commissie Samenleving staan 
ter bespreking het raadsvoorstel Zienswijze 

Meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid en 
Jeugd en de raadsinformatiebrief Visie sociaal 
domein. De volledige agenda's en de stukken 
vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) 
op www.alblasserdam.nl.

Raads- en commissievergaderingen

CDA, Margreet de Deugd

CU, Jako Sterrenburg

D66, Ramon 
Pardo Kruidenier

Blik op de raad

SGP, Albert Brasser

Levenslicht en 
solidariteit
Voor de raadsvergade-
ring stonden we stil bij 
de 104.000 Nederland-
se slachtoffers van 
de Holocaust. Overal 
in Nederland, in 170 
gemeenten, wordt het 
blauwe Levenslicht 
van lichtkunstenaar 
Daan Roosegaarde, 
ontstoken. In Alblasserdam al drijvend op de 
Alblas, vlak bij de andere monumenten. Het 
was een waardevol moment met een fl ink 
aantal mensen. Herdenken, zodat we niet 
vergeten.
Tijdens de raadvergadering hebben we inge-
stemd om de fi nanciële solidariteit (binnen 
de regio) op Jeugdzorg gefaseerd los te laten. 
In Alblasserdam komt hierdoor meer ruimte 
om preventief te werk te gaan en eigen keuzes 
te maken. Het CDA dringt er op aan dat er in 
het eerste jaar een verzekeringsmodel komt 
voor echt grote fi nanciële tegenvallers in de 
Jeugdhulp. 

Afschaffen fi nanciële 
solidariteit jeugd
De fi nanciële solidari-
teit jeugdhulp wordt 
afgeschaft. Dit lijkt een 
rare beslissing omdat 
de gezamenlijke 
gemeenten in de regio 
uitschieters beter 
kunnen opvangen dan 
individuele gemeen-
ten. De reden om het toch te doen is om meer 
beleidsruimte te creëren om lokaal aan de 
slag te gaan. Alblasserdam kan als afzonder-
lijke gemeente meer experimenteren op een 
wijze die hier beter past. Met de lokale kennis 
die is opgebouwd kan de lokale jeugdhulp 
beter worden vormgegeven. Preventie aan 
de voorkant kan leiden tot minder zorgvraag, 
maar vraagt wel extra inzet van de jeugd-
teams. Uiteindelijk zal deze stap ertoe moeten 
leiden dat ook op langere termijn voldoende 
kwalitatieve hulp en ondersteuning aan jeug-
digen en gezinnen geboden kan worden.

Solidariteit 
Solidair zijn houdt in 
dat je inziet dat elkaar 
helpen uiteindelijk in 
beider belang is. In 
de regio zijn gemeen-
ten de laatste 5 jaar 
fi nancieel solidair voor 
de stijgende kosten 
van de jeugdzorg. De 
kosten werden 
met elkaar verrekend 
zodat uitschieters per 
gemeente voorkomen konden worden. Zeker 
voor kleinere gemeente een veilige gedachte. 
We gaan dit nu in stappen loslaten en we 
zullen als gemeente echt de mee- en tegenval-
lers zelf moeten gaan opvangen. D66 vindt dit 
spannend en niet zonder risico. Budgetver-
antwoordelijkheid helpt om bewuster met het 
geld voor jeugdzorg om te gaan, maar kunnen 
we de risico’s als kleine gemeente dragen? 
D66 wil na het eerste jaar evalueren. Ook wil-
len we uitgezocht hebben of we ons tegen de 
grootste risico’s kunnen verzekeren.

Kosten
Binnen onze regio 
hebben we te maken 
met stijgende kosten 
in de jeugdhulp en bo-
vendien is er ook meer 
vraag naar. Dan heb-
ben we het bijvoor-
beeld over begeleiding 
van kinderen thuis, 
hulp door pleegou-
ders, hulp voor kinderen met psychische pro-
blemen of met een verstandelijke beperking. 
Wij vinden dit zorgelijk en daarom hebben we 
hier in de gemeenteraad vragen over gesteld. 
Want hoe komt het nu toch dat de zorg zoveel 
geld moet kosten? We zien in de praktijk dat 
zorgverleners die keihard werken veel tijd aan 
administratieve taken kwijt zijn.Tijd die ook 
op een andere manier ingevuld kan worden. 
Onze wethouder heeft hierop geantwoord dat 
zij op zoek gaat naar mogelijkheden om juist 
deze administratieve lasten te verminderen. 
Wij als PvdA strijden om zeker te zijn van 
goede zorg.

Zorgen
De zorg kost steeds 
meer. Om de zorg 
betaalbaar te houden, 
moet er getransfor-
meerd (verbeterd) 
worden. Twee WMO 
voorbeelden: de 
eerste was onze lokale 
preventienota: lokale 
zorg verbeteren en 
toegankelijker maken 
en zo dure specialistische zorg vermijden. 
Volgens de SGP moeten we dit plan blijven up-
daten. Ook vroegen we aandacht voor het dui-
delijk en helder rapporteren van de uitgaven 
en voor identiteitsgebonden zorg. Het tweede 
punt was de solidariteit. Tot op heden zijn we 
solidair met andere gemeenten op fi nancieel 
gebied. Soms krijg je dan geld en een andere 
keer betaal je voor een andere gemeente. 
De SGP staat achter de beslissing om dit te 
stoppen. Zo plukken we zelf de vruchten van 
onze lokale initiatieven en is het een positieve 
prikkel om de zorg lokaal te verbeteren. 

Solidariteit
Op veel terreinen 
werken we als kleine 
gemeente samen met 
omliggende gemeen-
ten. Zo ook op het 
sociaal domein en de 
jeugdzorg. Daar zien 
we steeds grotere fi -
nanciële tekorten ont-
staan. Het lijkt aan wil 
en kunde te ontbreken 
om hierop te sturen. 
Om het tij te keren gaan de verschillende 
gemeenten nu zelf meer (fi nanciële) verant-
woordelijkheid dragen. Voor de VVD is dit een 
slechte keuze. Ten eerste omdat niet duidelijk 
is of dit echt een betere en beter betaalbare 
zorg gaat opleveren. Ten tweede omdat de fi -
nanciële risico’s voor onze gemeente hierdoor 
sterk toenemen. Daarnaast zet het loslaten 
van de fi nanciële solidariteit op jeugdzorg ook 
de deur open naar minder samen doen. En 
dat is slecht nieuws. Als kleine gemeente heb-
ben wij die samenwerking juist keihard nodig. 

Vergunningen & 

Bekendmakingen

Algemene 
Plaatselijke 
Verordening  
Er zijn vergunningen verleend voor:  

Omschrijving: het houden van een col- 
 lecte voor Kika van 16 t/m  
 22 februari 2020
Locatie: Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 29 januari 2020
Zaaknummer: Z-20-366357

Omschrijving: het houden van een collecte  
 voor Stichting Woord en Daad  
 van 7 juni t/m 13 juni 2020 
Locatie: Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 27 januari 2020
Zaaknummer: Z-20-365610

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Post-
bus 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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Nieuws

Inloopavond 
Mercon-Kloos
Benieuwd naar de ontwikkelingen op het 
voormalige terrein van Mercon-Kloos? 
Bezoek dan de alweer achtste inloopavond 
van Whoonapart BV op dinsdag 11 februari 
a.s. U bent welkom vanaf 19.00 uur in het 
Wapen van Alblasserdam, Dam 24. Voor 
aanmeldingen en meer informatie kunt u 
naar de website: www.alblasapart.nl.

PvdA, Rene Zonnebeld

VVD, Herman Verweij
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Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 23 december 2019 is een melding 
ontvangen in het kader van het "Activitei-
tenbesluit milieubeheer". Het gaat over het 
oprichten van een inrichting, zijnde een 
camperpark met een kleine horecagelegen-
heid, gelegen aan de Poldersemolenweg ka-
dastraal bekend D650 te Alblasserdam. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-19-365171.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 

inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 
078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Alblasser-
damm namens dezen, de directeur Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben verleend: 

Activiteit: Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor: het bouwen van een  
 vrijstaande woning Raap- 
 zaadhof 6   
Locatie: Waterhoven Oost
 kavel 331   
Datum besluit: 21-01-2020   

Ingetrokken omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunning 
hebben ingetrokken: 

Activiteit: Kap  
Voor: Intrekken omgevingsver- 
 gunning het vellen of te
 doen vellen van drie  
 houtopstanden   
Locatie: Vinkenpolderweg ter  
 hoogte van nummer 33e   
Datum besluit: 20-01-2020   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar in-
dienen binnen zes weken na de dag van 
verzenddatum van deze besluiten. Het be-
zwaarschrift moet worden ondertekend en 
bevat tenminste de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving 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 wethou-
ders van Alblasserdam. Indiening van een 
bezwaarschrift betekent niet dat de werking 
van het besluit wordt uitgesteld. Na indie-
ning van een bezwaarschrift bestaat de mo-
gelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). 

Ingediende aanvragen om een omge-
vingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het aanleggen van een  
 nieuwe beschoeiing   
Locatie: West Kinderdijk 185    
Datum ontvangst: 20-01-2020   

Activiteit: Handelen in strijd met  
 regels RO   
Voor: het  plaatsen van een  
 aanhanger   
Locatie: Oost Kinderdijk 339   
Datum ontvangst: 21-01-2020   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een  
 dakkapel aan de voor- 
 zijde van de woning   
Locatie: Rietgors 13    
Datum ontvangst: 23-01-2020   

Activiteit: Kap   
Voor: het kappen van een  
 boom (Libanonceder)   
Locatie: Lindelaan   
Datum ontvangst: 24-01-2020   

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 eveneens bekend ge-
maakt in deze krant. 

Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevings-
vergunning hebben ingetrokken: 

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of te doen vel-
 len van een houtopstand   
Locatie: Perceel naast Linde-
 laan nummer 8.
Datum ontvangst: 16-11-2019   

Vergunningen en Meldingen, 5 februari 2020

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 4 december 2019 hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het "Activitei-
tenbesluit milieubeheer". Het gaat over het 
veranderen van de inrichting gelegen aan 
de Rapenburg 3, 5 en 7 te Alblasserdam. De 
wijziging betreft het stallen van maximaal 3 
vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen. 
De vervoerseenheden staan maximaal 24 
uur aaneengesloten geparkeerd. Deze mel-
ding is geregistreerd onder het zaaknummer 
Z-19-364065.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.
nr. 078 - 770 85 85. De directeur van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt 
er de aandacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam namens dezen, de directeur Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid.


