OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
25 MEI 2021
Locatie: De Rederij - vergaderkamer De Stuurhut
Aanwezig:
Leden:
de heer Jaap Paans, Burgemeester
de heer Peter Verheij, Wethouder
de heer Arjan Kraijo, Wethouder
de heer Kees Jongmans, Wethouder
mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris
Afwezig:
Leden:
mevr. Dorien Zandvliet, Wethouder

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.

CORONA
3

Mededelingen

Het college bespreekt de actuele stand van zaken COVID-19.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Verheij
4

Jaarrekening 2020 - Voorstel
1. Het eerste concept van de jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
Het college neemt kennis van de teksten en bespreekt het vervolgproces.
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5

Nedstaal - Voorstel

1. Instemmen met bijgevoegde overeenkomst aangaande garantieverlening voor een
geldlening
Conform.
6

Raadsinformatiebrief 5G
de
1. Raadsinformatiebrief 5 generatie mobiele communicatie (5G) vast te stellen en te
versturen aan de Raad
Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Verheij meldt dat de
gemeente beperkt invloed heeft op het inrichten van stralingsvrije zones. In het antennebeleid
moeten kaders opgenomen worden.

7

Verkoop perceel grond achter Polderstraat 133 - Voorstel

1. Een perceel grond gelegen achter Polderstraat 133 te verkopen.
2. Te besluiten af te wijken van de Nota Prijsbeleid Vastgoed gemeente Alblasserdam 2013.
3. De verkoop Vrij op Naam te laten plaatsvinden.
4. De netto-opbrengst van de verkoop te verwerken in de 2e burap 2021 ten gunste van de
algemene reserve.
Conform.

Portefeuillehouder Kraijo
8

Regionale Energie Strategie 1.0 - Voorstel

1. De Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 vast te stellen.
2. In te stemmen met de Regionale Energie Strategie Drechtsteden 1.0.
3. De regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 aan te bieden aan de raad.
Conform. Het college vraagt de portefeuillehouders Energie en Veiligheid ook aandacht te
blijven vragen voor de veiligheidsrisico's van de Energietransitie. Er komt voor de zomer een
publicatie van het ROB waarin dit aspect ook onder de aandacht wordt gebracht. De regionale
portefeuillehouder Energie wordt hiervan op de hoogte gebracht.
9

Transitievisie warmte 2021 - Voorstel

1. In te stemmen met de Transitievisie Warmte 2021
2. De Transitievisie Warmte 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de raad
10

Raadsinformatiebrief voortgang Zuidelijk Havengebied - Raadsinformatiebrief

1. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen.
2. Geheimhouding opleggen op bijlage 1 van de Raadsinformatiebrief tot 1 september 2021 op
grond van het feit dat de impressies van het project nog niet zijn vrijgegeven door de
projectontwikkelaar voor publieke doeleinden en eerdere vrijgave de economische belangen
van de ontwikkelaar onevenredig kunnen schaden.
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
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Portefeuillehouder Jongmans
11

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Drechtsteden - Voorstel
1. Kennis te nemen van het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden (15e wijziging)
2. Onze gemeenteraad te vragen of zij met de voorliggende concepttekst en de toelichting in
de begeleidende notitie toestemming kunnen verlenen aan het college om de
gemeenschappelijke regeling aan te gaan en zo nodig aan te geven welke wensen,
bedenkingen en (tekstuele) opmerkingen er nog zijn
3. De memo met aanvullingen om te buigen in een zienswijze en deze te sturen aan het
college van Dordrecht
Conform met inachtneming van de wijzigingen.

12

Vervolg nieuwe samenwerking Drechtsteden en transitiekosten - Voorstel

1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren
2. In te stemmen met de notitie "Uitwerking Uitgangspuntennotitie 'toekomstige samenwerking
Drechtstedengemeenten' - als nadere duiding en invulling op de uitgangspuntennotitie
'toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten' (januari 2021) en de duidingsbrief van
23 februari 2021 - in het bijzonder met de daarin genoemde uitgangspunten alsmede het
voorstel voor de financiële afwikkeling van de transitie
Beslispunt 1 niet akkoord: er wordt een aangepaste RIB opgesteld.
Beslispunt 2: akkoord
13

Startnotitie Huisvesting Kwetsbare Groepen Alblasserdam - Voorstel
1. De volgende (voorlopige) woonzorgvoorstellen in te dienen bij de regionale begroting*:
1.
2.
3.
4.
5.

Housing First, 2 plaatsen
Tijdelijk wonen, 10-15 plaatsen met lichte begeleiding
Kamertraining voor jongeren, 5-10 plaatsen
Skaeve Huse, 2-4 plaatsen
Time outvoorziening, 1 plek

*Het gaat hier om het te kennen te geven aan de regio dat wij willen starten met Housing First
en de overige opties 2-5 gaan verkennen. Wij vragen de regio hier rekening mee te houden in
de regionale begroting. Hoe de puzzel uiteindelijk gelegd wordt en welke woonzorgproducten
uiteindelijk ingekocht gaan worden door de regio, hangt van meerdere factoren af (inbreng
andere gemeenten, nader te onderzoeken opties qua ruimte, nadere specificering kosten etc.).
2. De projectgroep Huisvesting Kwetsbare Groepen Alblasserdam de opdracht te geven voor
het (nader) onderzoeken van locaties voor de hierboven genoemde woonzorgproducten 2
t/m 5 met daarbij extra aandacht voor kwetsbare jongvolwassenen.
3. In te stemmen met het programma van de BIO op 20 mei, waarin de ontwikkelingen op
huisvesting kwetsbare groepen, beschermd wonen en maatschappelijke opvang zullen
worden toegelicht.
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
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AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder Jongmans
14

Gunning Europese aanbesteding leerlingenvervoer - Voorstel
1. In te stemmen met de uitslag van de beoordeling van de inschrijvingen m.b.t. de regionale
aanbesteding leerlingenvervoer
2. Over te gaan tot gunning conform het resultaat van de beoordeling
3. Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) te machtigen namens de aanbestedende diensten
de gunningsbeslissing kenbaar te maken aan de inschrijvers
4. Op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid Gemeentewet in samenhang met artikel
10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding
te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage 'Gunningsadvies Regionale aanbesteding
leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer' Conform.

15

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 Gemeente Alblasserdam Voorstel
1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Gemeente Alblasserdam in te
trekken
2. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 Gemeente Alblasserdam vast te
stellen.
Aanhouden.

Portefeuillehouder Verheij
16

Lokale dekking extra kosten ICT verandert - Voorstel
1. In te stemmen om de kosten voor ICT Verandert van 383.000,- te dekken uit de algemene
e
reserve. En dit in de 1 burap aan de raad voor te stellen.
2. De lagere jaarlijkse bijdrage van € 77.000,- vanaf 2023 op te nemen in de perspectiefnota.
Conform.

17

Zienswijze begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2022 - Voorstel
1. Kennisnemen van en instemmen met de zienswijze op de begrotingen van de volgende
gemeenschappelijke regelingen:
•
•
•
•
•
•
•

GR Drechtsteden
GR DG &J
SOJ
GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
GR SVHW
GR Drechtwerk
GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Conform.
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GR Souburgh

18

1e bestuursrapportage 2021 – Raadsvoorstel
1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2021 opgenomen mutaties in de begroting 2021 te
verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2021 in hoofdstuk 5 voorgestelde mutaties in de reserves te
autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
1. een bedrag van € 2.519.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Eneco gelden.
2. een bedrag van € 327.000 minder te onttrekken aan de algemene reserve.

Conform met inachtneming van een aantal wijzigingen.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
19

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.

Vaststellen besluitenlijst
20

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 18 mei 2021

Conform met inachtneming van een wijziging.

Regionale ontwikkelingen
22

Vooruitblik ONS-D d.d. 27 mei 2021

Het college blikt vooruit op de gezamenlijke ONS-D/DDD van 27 mei 2021.

Raadsaangelegenheden
23

Terugblik Digitale Raadsinformatiebijeenkomst GR VRZHZ, GR OZHZ en GR DG&J d.d.
19 mei 2021

Het college blikt terug op de raadsbijeenkomst GR-en.
24

Terugblik BIO Beschermd Wonen d.d. 20 mei 2021
Het college blikt terug op de BIO Beschermd Wonen.

25

Vooruitblik Raad d.d. 25 mei 2021

Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van vanavond. Er zijn twee memo's verstuurd
naar aanleiding van de commissies.
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26

Vooruitblik BIO in het kader van de Transitie d.d. 27 mei 2021

Het college blikt vooruit op de BIO Transitie GRD.

Rondvraag
27

Rondvraag openbaar

Zwembad boeiboorden
Portefeuillehouder Paans meldt dat er van het weekend tijdens de storm problemen waren met
gebouw zwembad.

INGEKOMEN STUKKEN
29

Brief VNG - Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2021

Het college neemt kennis van het ingekomen stuk.

SLUITING
31

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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