
AGENDA Gemeenteraad Alblasserdam
openbare raadsvergadering

Datum en tijd: dinsdag 21 december 2021 om 19:00 uur
Locatie:  Digitaal MS Teams

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

2 Aanbieding rapport Rekenkamer
Toelichting agendapunt: Namens de rekenkamercommissie bieden mevrouw H. van Rijnbach en de 
heer J. van Meijeren het rekenkamerrapport doeltreffendheid in de preventie jeugdhulpbeleid aan. 

3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 november 2021
Toelichting agendapunt: Maandag is een herzien document toegevoegd. De tekst van de
motie is toegevoegd (agendapunt 18).

REGULIER

4 Inspreekrecht burgers
Toelichting agendapunt: Aanwezige burgers kunnen het woord voeren over op de agenda 
voorkomende onderwerpen. Per spreker is maximaal 5 minuten beschikbaar en in totaal duurt dit punt 
hooguit 30 minuten. Het spreekrecht is van toepassing op de bespreekstukken en hamerstukken, tenzij:
- Het een besluit betreft waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
- Het een benoeming, keuze, voordracht of aanbeveling van personen betreft;
- Er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

5 Actualiteiten
Toelichting agendapunt: De leden van de raad kunnen korte vragen stellen over zaken die de laatste 
twee dagen vóór de raadsvergadering actueel zijn geworden. Hierover kan een korte discussie worden 
gevoerd.

BESPREEKSTUKKEN

6 Regels voor aanwending bestemmingsreserve Eneco-gelden – Raadsvoorstel
Toelichting agendapunt: Voorstel is na commissievergadering tekstueel iets aangepast.

Voorgesteld besluit
1. Het beleid rondom aanwending van de bestemmingsreserve Eneco als volgt te bepalen:

a. Aanwending voor bestedingen die leiden tot structurele financiële ruimte in de begroting, en/of:
b. Aanwending voor aankoop van gronden en/of gebouwen uit strategisch en/of
maatschappelijk oogpunt t.b.v. regievoering bij de ontwikkeling van een plangebied, en/of:
c. Aanwending voor een revolverend mechanisme ten behoeve van maatschappelijke
ontwikkelingen met een langlopend effect.

2. Vanwege het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten de overige regels 
rondom de bestemmingsreserve Eneco als volgt te bepalen:

a. Doel: Reserveren van middelen die vrij besteedbaar zijn;
b. Looptijd: Tot 2030, of als omvang onder € 50.000 komt;
c. Aard: Bestemmingsreserve;
d. Functie: Bestedingsfunctie;
e. Minimumomvang reserve: Geen;
f. Maximumomvang reserve: Geen;
g. Onttrekking: conform spelregels beslispunt 1;
h. Toevoeging: Niet van toepassing.



7 Instellen Bestemmingsreserve aankoop woningen en gronden Ruigenhil – Raadsvoorstel

Voorgesteld besluit
1. Een bestemmingsreserve "Aankoop woningen en gronden Ruigenhil" in te stellen.
2. Een overheveling te doen van de bestemmingsreserve Eneco naar de bestemmingsreserve 
"Aankoop woningen en gronden Ruigenhil" van € 4.500.000,--
3. Een krediet van 4,5 milj. beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve "Aankoop 
woningen en gronden Ruigenhil" ten behoeve van aankopen in verband met het gevestigde voor-
keursrecht en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
4. Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de aankoop van gronden en woningen aan de 
Ruigenhil mits dit plaats vindt binnen het kaderstellend bedrag van € 4.500.000,--
5. Geheimhouding op te leggen voor de bijlage "Haalbaarheidsberekening .."

8 Definitieve Locatiekeuze Transferium – Raadsvoorstel

Voorgesteld besluit
1. Akkoord te gaan met de voorkeurslocatie transferium Kinderdijk ‘onder de oprit van de brug over de 
Noord’
2. Te starten met de eerste fase van het plangebied "Ruigenhil en omstreken" zodat het transferium 
gereed kan zijn ruim voordat de bouw op Haven Zuid start.
3. Een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen, dit vooruitlopend op het aan te 
vragen investeringsbudget te activeren en de begrotingswijziging vast te stellen.

9 Raadsvoorstel Ontwikkeling Zuidelijk Havengebied Alblasserdam 
Toelichting agendapunt: Bij beslispunt 1 is een tekstuele toevoeging gedaan - zie ontwerpraadsbesluit
N.a.v. commissiebespreking is zijn enkele bijlagen toegevoegd t.a.v. een evt. dijklichaam waarmee 
ruimtelijk inzicht ontstaat in de situatie ter plekke.

Voorgesteld besluit
1. Akkoord te gaan met het plan op hoofdlijnen voor het Zuidelijk Havengebied
2. Akkoord te gaan met de verdere planuitwerking
3. Akkoord te gaan met het streven naar definitieve besluitvorming tav bod en programma eind 2e  
kwartaal 2022
4. Akkoord te gaan met de openstelling en Grondexploitatie Havengebied d.d. 15 november 2021
5. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
6. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

10 Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Kloos 

Voorgesteld besluit
1. De Zienswijzennota vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Kloos voor de bouw van maximaal 275 woningen bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GML bestand 
NL.IMRO.0482.bpgebiedkloos116-VA01 (inclusief bijlagen) met bijbehorende regels en
plantoelichting, topografische gegevens bestaande bebouwing, kadastrale- en BGT / BRK
19 oktober 2020, op basis van de zienswijzennota gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de wet Ruimtelijke Ordening vast te stellen, 
omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

11 Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Oost Kinderdijk nabij 9 

Voorgesteld besluit
1. De Nota van Zienswijzen van het bestemmingsplan Oost Kinderdijk nabij 9 vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Oost Kinderdijk nabij 9 gewijzigd vast te stellen conform concept 
raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
3. Indieners van de zienswijzen op de hoogte stellen per brief;



4. Dat voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan moet worden vastgesteld, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst.

HAMERSTUKKEN

12 Raadsvoorstel Verkeersstudie Grote Beer / De Helling 

Voorgesteld besluit
1. Het plan voor verkeerslichten en extra opstelstrook zuidelijke kruising (De Helling / Staalindustrieweg) 
verder uit te werken tot VO, DO en bestek;
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 75.000 vanuit de in het investeringsplan 2022-2025 
opgenomen investeringskrediet GVVP van € 500.000;
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

13 Raadsvoorstel Definitieve accentkeuze voor de op te stellen omgevingsvisie

Voorgesteld besluit
1. Het accent 'Fit en groen dorp in de polder' aan te wijzen als accent voor de op te stellen omgevingsvisie.

14 Raadsvoorstel Eindevaluatie ParticiPand
Toelichting agendapunt: Het ontwerp-raadsbesluit is aangepast. Gelet op de beraadslagingen in de 
commissie is het 2e beslispunt verwijderd.

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de eindevaluatie van het ParticiPand.
2. Aan de hand van de discussienota een keuze te maken voor een of meerdere voorkeursscenario's 
en deze financieel uit te werken.

15 Raadsvoorstel Wijziging Verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2021

Voorgesteld besluit
1. De verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2021 opnieuw vast te stellen met toegevoegd wijzigings-
besluit.

16 Raadsvoorstel Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2022 

Voorgesteld besluit
1. De verordening op de heffing en invordering van leges 2022 en tarieventabel 2022 vast te stellen.
2. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022 en tarieventabel 2022 vast 
te stellen.
3. De verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2022 vast te stellen.
4. De verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2022 vast te stellen.
5. De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2022 vast te stellen.
6. De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022 vast te stellen.
7. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen
8. De verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022 vast te stellen.
9. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022 vast te stellen.
10. De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2022 vast te stellen.

17 Raadsvoorstel Vaststellen Normenkader 2021

Voorgesteld besluit
1. Het Normenkader 2021 vast te stellen.



18 3e Bestuursrapportage 2021 – Raadsvoorstel

Voorgesteld besluit
1. De 3e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen
2. De in de 3e Bestuursrapportage 2021 opgenomen mutaties in de reserve te autoriseren. Dit betreft 
de volgende mutaties:
• € 282.000 onttrekking aan de reserve coronacompensatie
• € 427.000 onttrekking aan de algemene reserve
3. De in de 3e Bestuursrapportage opgenomen wijziging in de investeringskredieten te autoriseren. Dit 
betreft de volgende mutatie:
• € 33.500 voor het project woonwagenzaken. 
4. De in de 3e Bestuursrapportage 2021 opgenomen mutaties in de begroting 2021 te verwerken.

19 Bekrachtiging geheimhouding stukken raadsvergadering 21 december 2021 –
Raadsvoorstel
Toelichting: enkele stuken stonden ook al in het voorstel zelf, maar hier worden ze expliciet genoemd. 

DOORLOPENDE LIJST INGEKOMEN STUKKEN
Toelichting: Voor kennisgeving aannemen de onderstaande stukken: 

20 Raadsinformatiebrief Stand van zaken Verkiezingen 2022

21 Raadsmemo vastgoed Alblasserdam - nov 2021

22 Raadsmemo Maatregelen Merelstraat en Boezem

23 Doorlopende lijst ingekomen stukken
1. 1. VRZHZ: Save the date: Digitale raadsinformatiebijeenkomst evaluatie 
corona crisis op 26 januari 2022 van 19:30 - 21:00 uur
2. 2. Toelichting op inspraak initiatiefgroep Odensehuis, 9 november
3. 3. Een plek om thuis te komen
4. 4. Brief van VRZHZ aan gemeenteraad over wensen en bedenkingen stichting 
risicobeheer
5. 5. Brief DG&J 16 nov over zienswijze begrotingswijzigingen 2022
6. 5.a Bijlage 1 - Jeugdhulp
7. 5.b Bijlage 2 - Veilig Thuis
8. 5.c Bijlage 3 - Jeugdgezondheidszorg
9. 6. Uitnodiging heropening Zeilmakerstraat 12 november 2021
10. 7a. VNG Ledenbrief uitnodiging najaars-ALV 26-november-2021
11. 7b. VNG - Bestuurdersdag omgezet naar (digitale) bestuurlijke sessies
12. 8. Gem. Moerdijk - Motie vreemd inzake Periodiek borstonderzoek
13. 9. Nieuwsbrief projecten Geweld hoort nergens thuis, regio ZHZ november 
2021
14. 10. Samenvatting debat Ziek van School
15. 11. Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken Grenzeloos Samenwerken 
november 2021
16. 12. Mail van ouders over gebruik QR code bij zwemlessen
17. 13. Afschrift brief Groene Long aan college met Vragen omtrent kap bomen 
Bockhorn
18. 14. Brief DG&J aan college aanbieding 2e Burap 2021 DG&J
19. 14.a Bijlage 1. Besluit 2e Burap DG&J 2021
20. 14.b Bijlage 2. Tweede Burap DG&J

SLUITING

24 Sluiting. 



De voorzitter,
J.G.A. Paans. 


