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Gemeentenieuws
Blik op de raad

‘Het dorp is nooit af’
Blanco cheque
Als we in de gemeenteraad praten over
het sociaal domein en
bijvoorbeeld jeugdzorg
dan gaat het vaak over
hoe we deze zorg beter
kunnen maken voor
de Alblasserdammers.
Het gebruikte motto
‘niemand tussen wal en
schip’ maakt het lastig VVD, Herman Verweij
om zorgen en vraagtekens te hebben om de betaalbaarheid van de
zorg. Ten onrechte wat de VVD betreft. Zorg
om de betaalbaarheid van de zorg maakt niet
asociaal of minder zorgzaam. Door zorgpartijen
alleen maar te bevestigen in hun roep om meer
geld maak je de zorg niet beter en deze partijen
niet kostenbewuster. De zorg kan en moet
beter en die inhoudelijke discussie moet voor
de VVD gelijk opgaan met het gesprek over de
betaalbaarheid. Niemand tussen wal en schip
is geen blanco cheque.
Verbouwing
De komende periode
staat de verbouwing
van het gemeentehuis
weer op de agenda.
De uitkomst van de
aanbesteding leidt
helaas tot vertraging.
Dat is erg vervelend
want het gemeentehuis
is aan renovatie toe!
CDA, Arco Strop
Voor onze toekomst
moeten we het pand
duurzaam maken. Daarnaast is in de zomer
bekend geworden dat de bibliotheek wil verhuizen naar het gemeentehuis. De bibliotheek is
voor de gemeente een mooie invulling van het
‘Huis van de samenleving’. Tegelijk zijn er ook
zorgen over o.a. de bereikbaarheid van het
gemeentehuis met name voor ouderen. Tijdens
het bespreken van dit onderwerp zullen we
als CDA hier extra aandacht voor vragen. 15
november presenteert het college de plannen.
Het gemeentehuis en alle voorzieningen daarin
moeten goed bereikbaar zijn en blijven voor
iedereen!

Bestuursrapportage
Tijdens de korte
gemeenteraadsvergadering vorige week werd
de Bestuursrapportage
2018 vastgesteld.
Het voorstel was al
ruimschoots in de
commissie Bestuur
besproken en zo was
het een hamerstuk
CU, Teus Stam
voor de raad geworden. In dit rapport
wordt het ﬁnanciële reilen en zeilen van de
gemeente uit de doeken gedaan. Vaak zien we
een (kleine) verschuiving van posten. Volgende
week gaat de raad ook de begroting voor 2019
bespreken. Hierin heeft het college, in samenspraak met de samenleving en de raad, aangegeven wat de plannen voor 2019 zijn en wat dat
ﬁnancieel allemaal betekent. Gewoonlijk neemt
de raad ruimschoots de tijd om het complete
ﬁnanciële plaatje in beeld te krijgen voordat
goedkeuring volgt. De CU wil de voorstellen van
het college positief-kritisch bespreken.
Wmo
Beste inwoners van
Alblasserdam, let even
op! In de Drechtraad
worden besluiten
genomen over verhogen
of instellen van een
eigen bijdrage op Wmo
voorzieningen. Bijv. op
de huishoudelijke hulp.
Die wordt met 17% ver- PvdA, Wim van Krimpen
hoogd. Onze ouderen
met een klein pensioen
die op deze zorg zijn aangewezen, hebben geen
alternatief. Ook op zogenaamde “begeleiding”
van personen die dit nodig hebben, bijv. GGZ
patiënten en verslaafden, zal een eigen bijdrage
komen. Zeer omstreden, immers niet kiezen
voor begeleiding zal meer overlast geven door
verwarde mensen en vergaande schulden problematiek. De kosten zullen juist hoger worden. De
PvdA zal strijden om deze maatregelen ongedaan
te maken. Wij stellen ons op het standpunt dat de
besparingen van 25% bij invoering van de Wmo
terug moeten naar de Wmo.

Gemeentehuis
Lange tijd is het nu stil
geweest. Te lang. En nu
moeten we kiezen uit
drie scenario’s.
Bij scenario 1 krijgen
we een renovatie die
kwalitatief minder is
terwijl we er meer voor
moeten betalen. Ook
D66, Marko Stout
de bibliotheek wil
in het gebouw. De
bibliotheek is 12 jaar geleden gebouwd en
afgestemd op alle mogelijk eisen. Daarnaast is
het goed bereikbaar voor iedereen en voldoet
het nog steeds. Bij een heroverweging van de
ingeslagen weg ontstaat er volgens D66 ruimte
voor een publiek debat. Dit publieke debat
is essentieel gelet op de sociale en ﬁnanciële
implicaties van dit miljoenen kostende project.
Laten we dan ook 15 November met z’n allen
de discussie voeren of deze renovatie is wat
Alblasserdam moet willen.
www.alblasserdam.nl/actueel/informatieavond-over-renovatie-gemeentehuis

Armoede
De afgelopen weken
hebben we als fractie
een werkbezoek afgelegd bij onze Voedselbank en in petit comité
deelgenomen aan het
programma “Zorgen
voor Perspectief” op
Wereldarmoededag in
SGP, Albert Brasser
Dordrecht. Armoede
is een groot probleem
met een dito impact op de betrokkenen. Als
SGP willen we geen vrijblijvendheid op dit thema. De gemeente Alblasserdam moet zorgen
dat er chemie tussen de verschillende partners
komt, er een duidelijke visie is en partners
en inwoners elkaar weten te vinden. Kortom,
handen uit de mouwen! Doel: voorkomen dat
mensen in armoede vervallen en als dit het
geval is, de impact beperken zodat mensen zo
snel mogelijk op eigen benen kunnen staan.
Reageren@sgpalblasserdam.nl

Nieuws

Informatieavond over renovatie
gemeentehuis
Op donderdag 15 november 2018 vanaf
19.30 uur houdt de gemeente een informatieavond over de renovatie van het
gemeentehuis en het Raadhuisplein.
Tijdens deze avond geven wij informatie
over de voortgang en de keuzes die aan
de gemeenteraad worden voorgelegd.
Ook kunnen betrokken organisaties,
bewoners en raadsleden met elkaar in
gesprek over de toekomst van het gemeentehuis en de plannen voor een 'Huis van de
samenleving'. De informatieavond vindt
plaats in het gemeentehuis.
Programma:
19:30 uur
20:00 uur
20:05 uur

20:20 uur

21:00 uur

Inloop met koﬃe / thee
Opening door wethouder
Peter Verheij
Toelichting op renovatie
gemeentehuis en concept
'Huis van de samenleving'.
In gesprek met gemeente,
architecten, Leerwerkbedrijf
Smile, politie en bibliotheek
Afsluiting

Achtergrond
Het gemeentehuis is toe aan renovatie omdat
het niet meer voldoet aan de eisen van deze
tijd. Om het pand optimaal te benutten heeft
de gemeenteraad gevraagd om op zoek te

gaan naar geschikte partners om de ruimte
mee te delen.
De gemeenteraad heeft ook gevraagd om in
het plan voor de renovatie een verbinding
te maken met het plein. Het doel is om het
plein levendiger te maken en een huiskamergevoel te laten ontstaan. Daarom is een plan
gemaakt voor een 'Huis van de samenleving'.
Hierin is niet alleen ruimte voor de gemeentelijke organisatie maar ook voor een steunpunt van de politie, leerwerkplekken voor
Leerwerkbedrijf Smile en voor de bibliotheek
AanZet.

Besluitvorming
In juni 2017 heeft de raad ingestemd met een
deﬁnitief ontwerp voor de renovatie van het
gemeentehuis en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De uitkomst van de aanbesteding heeft tot vertraging geleid. Na gesprekken met de enig overgebleven aannemer is er
een onderhandelingsresultaat bereikt dat aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De gemeenteraad staat nu voor de keuze om
al dan niet in te stemmen met de start van de
renovatie. Met de informatieavond willen de
raad en het college van B&W de inwoners van
Alblasserdam de gelegenheid bieden goed
geïnformeerd bij te dragen aan de afwegingen
die bij de besluitvorming op 18 december in de
gemeenteraad aan bod zullen komen.

Waar vindt u wat?
Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
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

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Marianne Vogelenzang 06 40 18 04 96 en
Ellen Knijf 06 53 35 93 32 ma, di, vr
(woensdag in de even weken)
E. 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 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
bmomanagement@alblasserdam.nl.

