OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
11 MEI 2021
Locatie: De Rederij - vergaderkamer De Stuurhut
Aanwezig:
Leden:
dhr. J.G.A. Paans, Burgemeester
dhr. P.J. Verheij, Wethouder
dhr. A. Kraijo, Wethouder
dhr. C.W.M. Jongmans, Wethouder
mevr. S. van Heeren, Gemeentesecretaris
Afwezig:
Leden: mevr. D. Zandvliet, Wethouder

OPENING
1

Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.

STRATEGISCHE DISCUSSIE
CORONA
3

Mededelingen

Het college bespreekt de actuele situatie rondom Covid-19.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuillehouder Burgemeester Paans
4

Sociaal Statuut Drechtsteden/ZHZ - Voorstel
1. Kennis te nemen van het concept Sociaal Statuut Drechtsteden/ZHZ en de belangrijkste
wijzigingen.
Conform.
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Portefeuillehouder Wethouder Kraijo
5

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid OostKinderdijk nabij 9 - - Voorstel

1. Instemmen met de Nota van inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan OostKinderdijk nabij 9.
2. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Oost-Kinderdijk nabij 9.
3. Instemmen met de conclusie uit de algemene beoordeling milieueffecten van het ontwerp
bestemmingsplan om geen milieueffectrapportage op te stellen.
4. Het ontwerp bestemmingsplan op de gebruikelijke manier ter inzage te leggen met de
mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.
5. Instemmen met het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid Oost-Kinderdijk nabij 9.
6. Het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid op de gebruikelijke manier ter inzage te
leggen met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.
7. Indieners van de zienswijzen en vooroverlegpartners op de hoogte stellen per brief.
8. Middels bijgaande raadsinformatiebrief en daarbij behorende bijlagen de gemeenteraad
informeren.
Conform.

6

Jaarverslag 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Voorstel
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 Gemeente Alblasserdam van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de bijgevoegde raadinformatiebrief aan te bieden aan
de gemeenteraad.
Conform met inachtneming van een wijziging.

7

Voortgang uitvoeringsprogramma Kinderdijk - Raadsinformatiebrief

Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat om deze
wijzigingen door te voeren.

Portefeuillehouder Wethouder Jongmans
8

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
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*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. De te onderzoeken
locaties zijn het complex, de woonvoorraad van WK10, woningen bij het MFC, het Nedstaal
terrein en locaties/tevens haalbaarheidsonderzoek voor containerwoningen.
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.
Aanhouden.

9

Subsidie 2021 Stichting Welzijn Alblasserdam - Voorstel

1. in te stemmen met subsidieverlening van 787.342,- voor Stichting Welzijn Alblasserdam voor
het jaar 2021 te dekken uit beschikbaar subsidie budget 2021 € 693.899,,indexeringssubsidies 2020 en 2021 € 23.150,- en post onvoorzien 70.303,- .
Conform met inachtneming van een wijziging.

10

Transitiekosten GRD - Voorstel
1. Instemmen met de uitgangspunten van de transitiekosten zoals verwoord in de notitie
Samen werken aan een service gemeente dd. 6 mei 2021:
1. Een afnameperiode van 4 jaar voor alle producten en diensten die nu worden
afgenomen in de basispakketten;
2. Jaarlijkse monitoring en inzicht in de kosten en eventuele dienstverleningsefficiency;
3. Mogelijkheid voor gemeenten om andere keuzes te maken in de besteding van de
eventuele efficiencyvoordelen;
4. Het verrekenbare verlies (na 4 jaar) te maximaliseren op EUR 2,2 miljoen en dat op
basis van huidige verrekensystematiek te verdelen over alle GR deelnemers (inclusief
Dordrecht die daarvan 49% voor haar rekening neemt);
5. Over de betaling van deze eventuele restant transitiekosten na vier jaar dient een
vervolgbesluit genomen te worden.

Zie strategische discussie. Het college neemt nog geen definitief besluit maar neemt een
principe-besluit om in te brengen tijdens de Drechtstedendinsdag.
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AKKOORDSTUKKEN
Portefeuillehouder Wethouder Jongmans
11

Huurkorting als gedeeltelijke dekking tekort 2020 Landvast - Voorstel
1. in te stemmen met een huurkorting van € 82.981,79 op de huur 2020 om het tekort van
SSCCA Landvast over 2020 gedeeltelijk te dekken en deze huurkorting in de jaarrekening
2020 te dekken uit de ontvangen Coronacompensatie 2020.
Conform.

Portefeuillehouder Wethouder Kraijo
12

Verzoek om nadeelcompensatie en planschade voor het object Oost Kinderdijk 48 in
Alblasserdam - Voorstel

1. Het verzoek om nadeelcompensatie met betrekking tot het object Oost Kinderdijk 48 in
Alblasserdam wegens verjaring af te wijzen.
2. De aanvraag om tegemoetkoming planschade met betrekking tot het object Oost Kinderdijk
48 in Alblasserdam af te wijzen.
Conform.

OVERIGE PUNTEN
Organisatie (door gemeentesecretaris)
13

Mededelingen

Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.

Uitnodigingen
16

NL Doet

Het college neemt kennis van de uitnodiging.

Vaststellen besluitenlijst
17

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering openbaar d.d. 4 mei 2021

Conform.
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Regionale ontwikkelingen
19

Terugblik ONS-D d.d. 5 en 6 mei 2021

Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D.

20

Vooruitblik Extra ONS-D vergadering d.d. 12 mei 2021

Het college blikt vooruit op extra ONS-D vergadering van 12 mei 2021.

21

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 11 mei 2021

Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag van vanmiddag.

22

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 13 mei 2021

Het college blikt vooruit op het DSB.

Raadsaangelegenheden
23

Vooruitblik Presidium d.d. 12 mei 2021

Het college blikt vooruit op het presidium.

Rondvraag
24

Rondvraag openbaar

Geen bespreekpunten.
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INGEKOMEN STUKKEN
SLUITING
30

Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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