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ACTIEVER, ZORGZAMER & ONDERNEMENDER

Hoe komt de gemeente
aan haar geld?
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Gezondheid, jeugd
en meedoen met
de samenleving
• Jaarlijks € 0,3 miljoen extra voor de
aanpak van armoede; voor jeugd,
sport en bewegen en voor onderwijs
via Kansrijk Alblasserdam.
• In 2019 starten vernieuwde projecten gericht op gezondheid en
meedoen met de samenleving als
een manier om problemen te voorkomen. De projecten voor de jeugd
hebben als doel kinderen in Alblasserdam veilig en gezond te laten opgroeien. Via Kansrijk Alblasserdam
krijgen mensen met een uitkering
de kans om te leren en te werken.
Het doel is dat ze weer kunnen meedoen aan het arbeidsproces.

Toekomst
gemeentehuis
en centrumfunctie
• Eind 2018 behandelt de gemeenteraad een raadsvoorstel met
verschillende scenario’s voor
het gemeentehuis. Een van de
mogelijkheden is het onderbrengen van de bibliotheek in het
gemeentehuis: een bibliotheek
die klaar is voor de toekomst. Als
de raad in december kiest voor
dit scenario dan kan de renovatie van het gemeentehuis begin
2019 starten. De aanpak van het
Raadhuisplein hangt af van het
besluit dat over het gemeentehuis wordt genomen.

BUITEN BETER

Onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemersklimaat
• In 2019 start de bouw van een
nieuw onderkomen voor Integraal
Kindcentrum De Twijn.
• Wij stimuleren een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.
• Met onder meer een extra bedrijfscontactfunctionaris blijven
wij ons sterk maken voor een beter
ondernemersklimaat. Hiervoor is
jaarlijks € 0,1 miljoen extra beschikbaar.
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■ Algemene uitkering
van het Rijk
■ Lokale belastingen
en heffingen
■ Specifieke uitkeringen van het Rijk
■ Grondexploitaties
■ Overige
opbrengsten
■ Onttrekking
uit reserve

Hoe wordt het geld besteed?
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■ Actiever, zorgzamer
en ondernemender
■ Buiten Beter
■ Beter wonen &
Bereikbaarder
■ Dienstverlening en
bestuur
■ Solide financieel
beleid

Samen werken aan
ambities in 2019
Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maken wij de
komende vier jaar de ambities uit de
Samenlevingsagenda waar. Dat doen we
onder het motto: Van Samen Doen naar
Samen versterken.

‘We zijn op weg om een dorp te worden

waar het nóg beter wonen en ondernemen
is. We bereiken onze bestemming via de
sporen: Actiever en zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Wat de sporen inhouden, leest
u op deze pagina’s.’
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Solide financiële positie
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De ambities vindt u op deze pagina terug.
We stellen jaarlijks € 0,9 miljoen extra
beschikbaar om de ambities waar te
maken.
Het college van B&W is blij dat zij dit geld
kan vrijmaken terwijl uw woonlasten in
2019 gelijk blijven. “Dit kan omdat we
meer geld van het Rijk krijgen. Bovendien
voeren wij een solide financieel beleid.
Het wegvallen van de opbrengsten precario op kabels en leidingen vanaf 2022
vangen wij in deze collegeperiode op.’’ In
deze burgerbegroting ziet u waaraan we
het geld besteden.

SOLIDE FINANCIEEL BELEID
Woonlasten
De woonlasten
voor inwoners
en bedrijven in
Alblasserdam
blijven gelijk.
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Alblasserdam
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Schoner dorp en verbetering buitenruimte
• Met het uitvoeren van het Actieprogramma Luchtkwaliteit 2016 – 2020 vragen
we aandacht voor de luchtkwaliteit in het dorp. In 2019 is de Nationale conferentie Schone Lucht Akkoord in Alblasserdam.
• Jaarlijks is € 0,3 miljoen extra beschikbaar voor kwaliteit van de buitenruimte.
Wat en waar kan het beter? Hierover gaan we in 2019 gaan we met u in gesprek
zodat we gericht aan de slag kunnen om het buiten beter te maken.

Veiligheid en handhaving
• Jaarlijks € 0,1 miljoen extra beschikbaar voor integrale veiligheid
• Verhoging van het veiligheidsgevoel is het doel
• In de eerste helft van 2019 stellen we een plan van aanpak voor handhaving op.
Eind 2019 is een eerste evaluatie.
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BETER WONEN & BEREIKBAARDER
Projecten in uitvoering
In 2019 werken we samen met partners onder meer
aan de volgende projecten:
- Nieuwbouw De Twijn
- Aanleg woonwagenstandplaatsen
- Woningbouwprojecten Hof en Singel,
De Waterhoven en Lint Vinkenpolderweg
- Riolering en openbare ruimte Blokweer Noord
- Renovatie Raadhuis(plein)
- Restauratie Souburghse molen

Beter woningaanbod - ook voor
jongeren- en energietransitie

Bereikbaarheid en versterken
openbaar vervoer

• We maken woningbouw en ontwikkelingen door ontwikkelaars
mogelijk op de oeverlocatie Mercon Kloos en andere locaties zoals
Pijlstoep, Wooncentrum Baas en kassen achter Noordstaete.
• We steunen bedrijven en bewoners om energiebesparende maatregelen te nemen en hen voor te bereiden op het meedoen aan de
energietransitie.
• Wij doen onderzoek naar woonbehoeften van jongeren.

• In 2019 bespreken we met o.a. onze buurgemeenten manieren om
de bereikbaarheid van de West Alblasserwaard te verbeteren.
• In opdracht van de Provincie Zuid-Holland werken we aan een
nieuw overstappunt (busstation) bij de Grote Beer.
• Opwaardering bushaltes door Provincie Zuid-Holland zodat snellere en comfortabelere Randstad lijnen Alblasserdam kunnen aandoen.

