
Technische vragen bij de Begroting 

nr Vraag partij d.d. Antwoord

1 Voor 2022 staat een uitbreiding van 45.000,- voor 
schoolmaatschappelijk werk en 50.000,- voor uitbreiding 
jongerenwerk gepland. Het eerste is na overleg met de 
directies van de basisscholen. 
* Zijn de directeuren van alle scholen het hier mee eens? Van 
openbaar tot reformatorisch onderwijs?
* Gaat het bij jongerenwerk om een uitbreiding van 
Jeugdpunt? In welke mate profiteren jongeren uit alle 
denominaties van dit extra geld? Of is dit met name voor de 
groepen jongeren die zich veel op straat begeven?.  

CDA 25-10 De uitbreiding van schoolmaatschappelijk werk is besproken in 
het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de 
schoolbesturen. Het reformatorisch onderwijs kon niet bij dit 
overleg aanwezig zijn. Echter, met het Ds. Kerstencentrum, die 
het schoolmaatschappelijk werk op de Ds. Joannes 
Beukelmanschool verzorgt, zijn we in gesprek om, in het kader 
van Jeugdhulp naar voren, hen meer uren toe te delen.

Het gaat hier inderdaad om een uitbreiding van Jeugdpunt. De 
ervaringen van het laatste jaar in de beperking van overlast en 
het versterken van de informatiepositie, toeleiding naar 
coaching etc. zijn door alle partners (denk hierbij aan het CJG, 
politie, handhaving, gemeente) als zeer positief ervaren. Een 
deel van het extra geld gaat naar de doelgroep die zich veel op 
straat begeeft. Deze doelgroep bevindt zich onder alle 
denominaties. Een ander deel van het geld gaat naar 
preventieve projecten, zoals:
- De jongerengemeenteraad
- Een onderzoek naar moestuinen 
- Begeleiding van jongeren met ASS (autisme spectrum 
stoornis) zodat zij niet naar een zorgboerderij hoeven
- Ruimte voor nieuwe coaching trajecten 
- Projecten als de Meidengroep en Talent Lab

2 We worden een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond 
Gewicht).
* Is dit een uitvloeisel van het Gezondheidsakkoord? 
* Is dit gebaseerd op cijfers van ongezond gewicht (is er een 
probleem?) of eerder ter preventie daarvan?

CDA 25-10 Ja, het worden van een JOGG-gemeente vloeit voort uit het 
gezondheidsakkoord. Dit akkoord wordt binnenkort aan de 
raad toegestuurd. 

Het is een combinatie van beide. Het is enerzijds ontstaan op 
basis van landelijke cijfers. Het is immers ook een landelijk 
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probleem. Daarnaast is het ook ontstaan op basis van een 
gezamenlijke behoefte van maatschappelijker partners. Hierbij 
moet ook worden opgemerkt dat JOGG tegenwoordig niet 
alleen meer gaat over overgewicht. Het is breder getrokken 
naar een gezondere leefstijl. 

3 In het kader van Route 22 wordt het programma “Young 
leaders” genoemd.
* Is dit momenteel het enige direct zichtbare resultaat van 
Route 22? 
* Zijn de eerste jonge leiders actief op het gebied van onze 
jongerengemeenschappen? 

CDA 25-10 Op het gebied van Route22 is er in 2021, ondanks corona, het 

nodige gebeurd. Zo zijn jongeren betrokken bij het opknappen 

van de skatebaan, zijn kinderen en jongeren actief betrokken in 

het participatietraject in het kader van de omgevingswet (denk 

aan gastlessen op school), is het woonbehoefteonderzoek 

onder jongeren opgeleverd, is de kinderkrant voor het eerst 

uitgegeven op scholen etc. 

Route22 is meer dan alleen activiteiten voor de jeugd. We zien 

het voornamelijk als een beweging waarin we ons binnen ons 

dagelijks werk bewust zijn van het feit dat we jeugd/jongeren 

moeten zien als belangrijke doelgroep: als de inwoners van de 

toekomst. 

Young Leaders is een project waaraan dit jaar 14 jongeren 

hebben deelgenomen. Tijdens dit traject hebben de jongeren 

hun talenten verder ontwikkeld en hebben zij zelfvertrouwen 

opgebouwd. De jongeren hebben een skate-event 

georganiseerd en een lokale actie voor de voedselbank 

opgezet. Er vindt geen actieve sturing van het vervolg plaats. Er 

worden handvatten meegegeven maar het is aan de jongeren 

zelf om na het project actief te zijn en te blijven in de 

jongerengemeenschappen. Als de Young Leaders hiervoor 

intrinsiek gemotiveerd zijn, kan Jeugdpunt ze ondersteunen.  
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4 In het kader van route 22 wordt er niets genoemd over de 
ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur.
* Zijn er op dit gebied geen nieuwe ontwikkelingen te 
verwachten ? (in voorgaande jaren is er steeds gesproken om 
de geschiedenis van Alblasserdam bij de jeugd, via het 
onderwijs, onder de aandacht te brengen)

CDA 25-10 Cultuur met Kwaliteit (CMK) is structureel uitgebreid. Dit houdt 

in dat er meer cultuur-maatschappelijke-vorming beschikbaar is 

gesteld aan de scholen. Cultuurhistorie blijft hierbij een 

belangrijk onderdeel. In 2021 zijn er twee lesbrieven 

ontwikkeld die betrekking hebben op de geschiedenis van 

Alblasserdam. Door corona zijn activiteiten als het 

adoptiemonument en de bombardementswandeling niet 

georganiseerd. We zijn voornemens dit voor 2022 weer op te 

pakken. 

5 In de tekst staat “Maatschappelijke diensttijd (MDT) wordt 
regionaal uitgerold."
* Hoe gaat deze MTD eruit zien? Welke stappen zijn al gezet?

CDA 25-10 Gestreefd wordt om in december 2021 te starten. Het project 

heeft een doorlooptijd in 2022 en 2023. In totaal zullen twee 

cohorts van 20 Alblasserdamse jongeren deelnemen. Iedere 

deelnemer werkt 80 uur mee. Doordat de jongeren door 

professionals worden gecoacht is er een stevige 

signaleringsfunctie ingebouwd. Jongeren gaan activiteiten 

organiseren voor jongeren: jongerenparticipatie op 

Alblasserdams niveau. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan 

het organiseren van vakantieactiviteiten zoals het 

Zomerpaspoort, Jeugdland, Timmerdorp en A-Kidz. De jongeren 

kunnen ook zelf ideeën aandragen. MDT heeft een directe 

relatie met Route22 en een samenwerking met het ABC-team is 

rand voorwaardelijk. Samen met jongerenwerk Jeugdpunt kan 

het ABC team de jongeren ondersteunen, enthousiasmeren en 

coachen. Een stevige evaluatie is onderdeel van de 

voorwaarden van deze subsidie. Het aan de raad gevraagde 

bedrag wordt ingezet als cofinanciering met het ministerie. De 
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bijdrage van het ministerie bedraagt 63.137,- euro. 

6 Versterkte inzet op sociaal- en mentaal welzijn (14-27 jaar) als 
gevolg van Corona.
* Wat betekent dit concreet? Wat gaat er gedaan worden?

CDA 25-10 Dit heeft betrekking op de MDT. Zie het antwoord op vraag 5.

7 Er is een Lokaal Sportakkoord. Het ABC-team zal ism scholen 
bepalen hoe het aanbod uitgebreid wordt.
* Geldt deze uitbreiding dan alleen voor kinderen? Is er ook 
uitbreiding aanbod voor doelgroepen als  jongeren en 
senioren?

CDA 25-10 Ja, er is ook sprake van een uitbreiding van het aanbod voor 

jongeren en senioren. Hierin wordt samengewerkt met andere 

partijen dan scholen, zoals jongerenwerk Jeugd-punt, SWA en 

de seniorencomplexen. Ouderengym bijvoorbeeld wordt ook 

uitgebreid. 

8 Waarom is hier een aanname dat de hondenbelasting zou gaan 
zakken? (pag 47)

PvdA 26-10 Tenzij er een extreme wijziging wordt verwacht is de 
systematiek dat ramingen gehandhaafd worden op historische 
ramingen. Er wordt geen mutatie van enige omvang verwacht 
voor 2022.

9 Toeristenbelasting blijft gelijk, terwijl er een nieuw impuls door 
het nieuwe camperpark is en er steeds meer arbeidsmigranten 
in Alblasserdam komen wonen. Kunt u hier op ingaan? (p 47)

PvdA 26-10 Tenzij er een extreme wijziging wordt verwacht is de 
systematiek dat ramingen gehandhaafd worden op historische 
ramingen. Mede gelet op de opgelegde aanslagen in 2021 
wordt geen mutatie van enige omvang verwacht. Mede ook 
omdat het onduidelijk is welke invloed de corona maatregelen 
hebben op de toeristenbelasting.  

10 In mijn ogen een wonderlijke daling van waarde in vastgoed 
van niet-woningen. Ook komen er een aantal zeer grote 
bedrijfscomplexen bij? (pag 48)

PvdA 26-10 De waarde van niet-woningen daalt met 0,4 % conform opgave 
van het SVHW. 
Daarnaast is er een toename van het areaal door:
Hoogendijk 2
Parallelweg 2: Kindcentrum
Nieuwland Parc 207

11 Grote stijging van de aantallen huishoudens? Hoe is hier 
geredeneerd? (pag 49)

PvdA 26-10 Bij nadere analyse blijkt dat hier een rekenfout in is geslopen. 

12 Kostendekking afval: is winst hier wel nodig ? (pag 49) PvdA 26-10 Bij nadere analyse blijkt dat hier sprake is van een ommissie   
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die is ontstaan in de doorrekening van de gegevens in het  
systeem.  Na correctie komt de kostendekkendheid uit op 86%. 
De mutatie zal meegenomen worden in de 1e burap 2022. De 
tabel wordt aangepast en daartoe zal een addendum worden 
verstrekt.

13 Aantal woningen blijft gelijk, maar (blz 49) het aantal 
huishoudens stijgt? Wat is hier de verklaring (pag 50)

PvdA 26-10 Bij nadere analyse blijkt dat hier een rekenfout in is geslopen. 

14 De definitie van toeristenbelasting schiet ons inziens tekort, 
deze moet zijn: U betaalt toeristenbelasting over 
overnachtingen van personen die niet in de gemeente staan 
ingeschreven en die een vergoeding betalen voor de 
overnachting. Wat is uw insteek om voor een ander definitie te 
kiezen? (pag 51)

PvdA 26-10 De hier opgenomen omschrijving is gebaseerd op de definitie 
van het belastbaar feit in de Verordening op de heffing en 
invordering van toeristenbelasting. Het belastbaar feit wordt 
daar omschreven als: 
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting 
geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen 
de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door  
personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente 
in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

15 Vaarwegen: zit hier de Alblas ook in? Daar is veel achterstand 
in baggerwerk (pag 59)

PvdA 26-10  Nee, dit onderhoud wordt uitgevoerd door Waterschap 
Rivierenland.
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