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Bezuinigen of
lasten verzwaren?

Terugblikken &
vooruitblikken

De huidige tijd is
spannend en dat geldt
ook voor de financiële
situatie van gemeenten. Bij de algemene
beschouwingen voor
de begroting van 2021
is gesproken over de
CDA –
mogelijkheid van het
Margreet de Deugd
verhogen van de OZB
als het rijk niet over
de brug komt met meer geld voor het sociale
domein en coronahulp. Het CDA wil lastenverzwaring voor de burger vermijden door nog
beter te kijken naar de uitgaven. Daarom heeft
het CDA bij de algemene beschouwingen een
motie ingediend om in het nieuwe huis van
de samenleving, de Rederij, voorlopig zonder
programmacoördinator te werken. De samenwonende partijen komen vast ook zelf tot goede
samenwerking om de Rederij tot een succes
voor Alblasserdam te maken. Deze motie is
aangenomen.

De keuze die tijdens
de algemene beschouwingen op tafel is gelegd door het college
klinkt logisch. Wat zegt
ons college? 'Onze gemeente kan niet nog
meer bezuinigen op
D66 – Ramon Pardo
het sociaal domein.
Indien Den Haag niet Kruidenier
meer geld ter beschikking stelt dan zullen we de lokale belasting voor
onze inwoners moeten verhogen.' D66 is het
hier niet mee eens. Ja, de kosten van het sociaal
domein (Jeugdzorg, Wmo en uitkeringen) zijn
gestegen en de overheid moet bijpassen. Maar
er zijn ook lokale kosten waar we zelf naar
kunnen kijken. Een eenvoudiger serviceconcept
voor de nieuwe bibliotheek, geen luchtmeetpunt
op de Helling en kritischer kijken naar de vele
aanbieders van sociale voorzieningen. De lokale
lasten verzwaren in de huidige onzekere tijden,
dat ziet D66 niet zitten.

Kijkend naar de jaarrekening dan valt op dat
er opnieuw veel werk
door de gemeente is
verzet. Zichtbaar, maar
veelal onzichtbaar. De
SGP-fractie heeft haar
waardering daarvoor
uitgesproken, óók voor SGP – Jaco Brand
het optreden gedurende de coronacrisis. Alblasserdam is bespaard
gebleven voor een grote uitbraak. Daar mogen
we dankbaar voor zijn, maar leren we ook van
deze periode? De gemeentelijke financiën staan
onder druk. Net als gemeentelijk Nederland
worstelt Alblasserdam met de alsmaar oplopende kosten binnen het sociaal domein. Corona
komt er nu bij. Los van eventuele compensatie
uit Den Haag moeten we zelf ook keuzes maken.
Minder ambities? Verhoging leges en/of OZB of
inzet Enecogelden? Wij hebben het college gevraagd deze drie scenario’s verder uit te werken.

Perspectief

Sociale partners
onder één dak

Onze insteek twee
weken geleden bij de
behandeling van de
Perspectiefnota tijdens
de algemene beschouwingen was het kernwoord 'perspectief'. We
hebben geprobeerd
bij alle voorgestelde
maatregelen het pers- ChristenUnie –
pectief voor de burger Teus Stam
te zien. Het financiële
perspectief voor onze gemeente is niet gunstig.
Een verdere verhoging van de OZB zien we niet
direct zitten. Daarom hebben we het college
gevraagd toch ruimte te zoeken in de begroting
om verdere verhoging te voorkomen. In dat licht
moet ook onze motie betreffende de precariobelasting gezien worden, waarbij we samen met
de VVD hebben gevraagd de te derven inkomsten van precario niet op te vangen in de OZB,
maar op een andere manier ruimte te zoeken.
Deze motie wordt aangehouden tot de begrotingsbehandeling in november.

Perspectief

Alblasserdam krijgt één
gebouw waar alle sociale instellingen worden
gevestigd. Organisaties als de SWA, CJG,
jeugd- en wijkteams
zullen gaan verhuizen
naar het voormalige
PvdA –
bibliotheekgebouw
Haci Erdogan
aan het Wilgenplein.
Als PvdA vinden wij dit
een uitstekende ontwikkeling. Wij verwachten
dat dit voor onze inwoners met een hulpvraag
een enorme meerwaarde gaat opleveren. Naast
de voordelen van 1-loketfunctie verwachten wij
ook dat de instellingen beter met elkaar gaan
samenwerken wat ten goede zal komen aan het
dienstverleningspakket en zelfs zal leiden tot
kostenbesparing. Om het betaalbaar te houden
is dit helaas nodig. Als PvdA blijven wij strijden
voor de zekerheid van goede zorg.

Het financiële perspectief is ronduit
somber. Steeds
stijgende kosten in
het sociaal domein en
de coronacrisis zullen
negatief uitpakken
voor het gemeentelijk huishoudboekje.
VVD – Herman Verweij
Dit college zet haar
kaarten vooral op een
grotere financiële bijdrage van het rijk. Dat dit
college daarbij ook de lasten wil verhogen staat
de VVD niet aan. Daarmee legt het de rekening
bij u. Wat ons betreft neemt het college verantwoordelijkheid door minder geld uit te geven.
Dat verwacht de overheid namelijk ook van u.
Minder plannen realiseren en keuzes maken is
niet leuk. Het verhogen van uw lasten is echt de
verkeerde keuze. Zeker in deze tijd. Wij blijven
ons daartegen verzetten en stellen andere keuzes voor die u niet of minder zullen raken. Dat
hebben wij eerder gedaan en blijven wij doen.

Geef ratten
geen kans
De meldingen van mensen die ratten in
het dorp hebben gezien nemen toe. De
ratten duiken vaak op in de buurt van
water, rond kippenhokken en waar dieren
buiten worden gehouden. Omdat de
meeste ratten ziektes bij zich dragen is
het belangrijk om ze te bestrijden. En we
moeten ze zeker niet lokken.
Pas op met voer en voedsel
Ratten komen af op voedsel dat wij vaak
voor hen achterlaten. Voer de eenden
en vogels daarom niet (tenzij er sneeuw
ligt), plaats het voer voor buitendieren
hoger en/of in afgesloten containers, raap
afgevallen fruit van fruitbomen op en gooi
buiten geen voedsel of etensresten neer.
Pas op met afval
Het is ook belangrijk vuilnisbakken schoon
en afgesloten te houden en geen zakken met afval los naast de containers te
plaatsen. In het Lammetjeswiel en aan
de Ponykade blijft vaak afval achter van
mensen die daar genieten van het mooie
weer. Ook dat kan ratten aantrekken. Gooi
afval weg in de afvalbakken of neem het
mee naar huis en gooi het daar weg.
Check het riool
Ratten kunnen ook het gevolg zijn van
slechte riolen of niet goed afgesloten
riolen. Als er ergens een gat in de riolering
zit, kan een snelle reparatie helpen.
Ratten gezien? Geef het door!
Als u last heeft van ratten kunt u contact opnemen met afvalinzamelaar HVC.
[https://www.hvcgroep.nl/ons-verhaal/
klantenservice]. Maak altijd melding van
een nest of de vondst van rattenkeutels.
Woont u in een huurwoning? Neem dan
contact op met de woningbouwvereniging.
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Mandaat Tijdelijke overbruggingsregeling vastgesteld
Het Drechtstedenbestuur heeft op 9 juli 2020 het 'Mandaatbesluit Tozo Openbaar Lichaam Drechtsteden' vastgesteld. Met dit mandaatbesluit is
de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), voor wat betreft het onderdeel bedrijfskapitaal, gemandateerd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam. Het andere onderdeel van de Tozo, de inkomensondersteuning, voert de Sociale Dienst Drechtsteden zelf uit. Met de Tozo wordt beoogd om zelfstandigen, die financieel getroffen zijn door de gevolgen van
de crisis in verband met COVID-19, vanaf 1 maart 2020 tijdelijk financieel tegemoet te komen.
Wilt u het mandaatbesluit inzien, kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres: Cortgene 2,
2951 ED Alblasserdam
Telefoon:
14078 (vijfcijferig)
Website:
www.alblasserdam.nl
Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken) zijn:
Maandag:
14.00-19.30 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur
Woensdag:
14.00-19.30 uur
Donderdag:
09.00-12.00 uur
Vrijdag:
09.00-12.00 uur

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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.

CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

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
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen
09.00 – 17.00 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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voorkom

Blik op ons college

geurtjes.

Beste Alblasserdammers,
Eind maart schreef ik mijn eerste brief om
u bij te praten over de coronacrisis. Het
virus greep op dat moment nog wild om
zich heen. We moesten ongekende maatregelen nemen om onszelf te beschermen
en te zorgen dat de stroom patiënten de
ziekenhuizen niet boven het hoofd zou
groeien. We maakten kennis met woorden
als 'lockdown' en 'anderhalvemetermaatschappij'. Op straat zagen we voor het
eerst mensen met een mondkapje.
Meer bewegingsvrijheid
We zijn nu drieënhalve maand verder en ik
schrijf mijn laatste brief aan u voor de zomervakantie. Gelukkig staan we er nu veel beter
voor! Doordat we ons meestal goed hielden
aan alle voorschriften, daalde het aantal
besmettingen en nam de druk op de ziekenhuizen af. De maatregelen werden versoepeld
en we hebben veel meer bewegingsvrijheid
gekregen.
Gezondheid
Tegelijk zagen we de enorme gevolgen van het
virus voor de wereld, voor ons land en voor
ons dorp. Op de eerste plaats voor de mensen
die ziek werden of erger en hun familieleden en geliefden. We weten inmiddels dat
corona geen griepje is. Ook bij relatief jonge
en gezonde mensen kan het virus een flinke
aanslag op de gezondheid betekenen. Omdat
het een nieuwe ziekte is, weten we nog niet
goed wat de naweeën zijn van een besmetting
en of iedereen volledig herstelt.
Schade
En dan waren er de gevolgen van de lockdown. Kinderen die thuis moesten blijven,
ondernemers die hun omzet zagen kelderen
en ouderen die het maanden zonder bezoek
moesten stellen. Het heeft er allemaal enorm
ingehakt. De emotionele en economische
schade is nog niet te overzien. Om stil te staan
bij alles wat het virus heeft teweeggebracht,
kondigde premier Mark Rutte een ‘dag van
bezinning’ aan in september. Op passende
wijze zullen we met elkaar stil staan bij allen
die op welke wijze ook door deze pandemie
zijn of worden getroffen. Nader bericht volgt
begin september.
Leuke zomervakantie
Veel Alblasserdammers lieten en laten zich in
deze moeilijke tijd van hun beste kant zien.
Zoals de mensen achter het Zomerpaspoort.
Een initiatief om kinderen en jongeren die
deze zomer noodgedwongen thuis blijven toch
een leuke zomervakantie te bezorgen. In een
mum van tijd stelden ruim dertig verenigingen en organisaties een mooi en gevarieerd
programma samen. De verkoop begon vorige
week en gaat snel. De paspoorten voor 4 t/m
12 jaar zijn bijna uitverkocht. Jongeren van
13 t/m 18 hebben nog volop keuze uit leuke
dingen om te doen. U leest er alles over op
www.zomerpaspoortalblasserdam.nl.
Noodwet
Zolang er geen vaccin is tegen corona, moeten

we leven met deze gevaarlijke besmettelijke
ziekte. Daarom zijn er de al eerder genoemde
maatregelen waarvan anderhalve meter
afstand houden misschien wel de belangrijkste en bekendste is. Niet iedereen wil zich aan
de maatregelen houden, er zijn zelfs mensen
die er tegen demonstreren. Het kabinet werkt
aan een noodwet waarin de regels tegen
verspreiding van het virus worden vastgelegd.
Een wet maakt glashelder dat deze regels
voor iedereen gelden. Wie de wet niet naleeft
kan een boete krijgen. De wet is inmiddels
zo aangepast dat de overheid niet meer kan
ingrijpen achter de voordeur in het kader
van het virus. Gelukkig! Ook zijn de wettelijke
bepaling rondom de veelbesproken coronaapp geschrapt. Mogelijk gaat deze app ons
echt helpen. Laten we die mogelijkheid vooral
benutten als de privacy-waakhond daarvoor
groen licht geeft. Op vrijwillige basis en zonder wettelijke ‘dwang’.
Regels goed nageleefd
In afwachting van de wet, werken we met zogenoemde noodverordeningen. De politie, de
BOA's en toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleren of mensen in ons dorp zich aan de noodverordening
houden. Voor iedereen is het een zoektocht
geweest naar wat de regels precies inhielden,
zeker omdat ze een paar keer zijn aangepast.
Door met elkaar in gesprek te gaan, kwam
deze duidelijkheid er vaak wel. Waar een
gesprek niet hielp is een aantal waarschuwingen en bekeuringen uitgedeeld, maar over het
algemeen zijn de regels goed nageleefd.
Nieuwe noodverordening
Vanaf 15 juli geldt een nieuwe noodverordening. Er zijn een paar aanpassingen ten
opzichte van de vorige versie zoals de regels
rondom zingen en de bezoekersregeling voor
verzorgings- en verpleegtehuizen. Via onze
website en op de website van de Omgevingsdienst kunt u de nieuwe noodverordening
lezen. Beste mensen, doe dat gewoon even!
Lees de noodverordening en laten we ons met
elkaar aan de regels houden. Want nog steeds
geldt: alleen samen krijgen we corona onder
controle. Dus:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Houd 1,5 meter afstand
• Vermijd te drukke plekken
• Was vaak je
handen
Ik wens u een
heerlijke en
vooral gezonde
zomerperiode toe.
In Nederland, in
het buitenland
en ook als u weer
terug bent van
vakantie.

Uw burgemeester,
Jaap Paans

Speciale composteerbare
biozakjes helpen je een
handje. En deze zakjes mogen
in de grote gft-bak.

hvcgroep.nl/gft
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Huisvestingsverordening
Verleende onttrekkingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende onttrekkingsvergunningen
hebben verleend:

Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

het omzetten van
zelfstandige naar
onzelfstandige woonruimte
Johan de Wittstraat 36
07-07-2020

het omzetten van
zelfstandige naar
onzelfstandige woonruimte
Troelstrastraat 21
07-07-2020
het omzetten van
zelfstandige naar
onzelfstandige woonruimte
Troelstrastraat 31
06-07-2020

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een
tijdelijk provisorium
Locatie:
Nabij de Noorderstraat/
Vechtstraat /Biezenkamp /
Lingestraat
Datum ontvangst: 09-07-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het verlengen van een
dakkapel
Locatie:
Veenmos 10
Datum ontvangst: 06-07-2020
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het plaatsen van een
nokverhoging en
een dakkapel op het
achterdakvlak van de
woning
Locatie:
Lindelaan 29
Datum ontvangst: 07-07-2020
Activiteit:

Voor:

Locatie:
Datum besluit:

het omzetten van
zelfstandige in onzelfstandige
woonruimte (t.b.v.
kamerverhuur)
van Oldenbarneveltstraat 46
07-07-2020

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).
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:
Voor:

Bouw
het uitvoeren van
antennewerkzaamheden
voor KPN
Locatie:
kad. perceel A 4080
Datum ontvangst: 07-07-2020

Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
het verzoek om wijziging
gebruik van het
bestemmingsplan
Locatie:
Plantageweg 18 b
Datum ontvangst: 06-07-2020
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:

Kap
het kappen van een boom
Goudenregenstraat 18
04-07-2020

Activiteit:
Voor:

Reclame
het buiten presenteren van
perkgoed en planten
Locatie:
Sportlaan 1
Datum ontvangst: 10-07-2020
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 gemaakt in
deze krant.
Buiten behandeling gelaten
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend
dat zij de volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning buiten behandeling
hebben gelaten:
Activiteit:
Voor:

Bouw, Roerende zaken
het neerzetten van
perkgoed in bakken onder
de pui van de Supermarkt
Locatie:
Sportlaan 1
Datum ontvangst: 07-07-2020
Vergunningen en Meldingen, 22 juli 2020

