
Agenda

van de openbare vergadering van de raad der gemeente Alblasserdam

Datum: dinsdag 29 juni 2021 
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Alblasserdam 
Locatie: Raadzaal

Vanwege de geldende coronamaatregelen kan er slechts zeer beperkt publiek worden
toegelaten tot de fysieke vergadering en derhalve is aanmelding via de griffie noodzakelijk. 
De vergadering is live te volgen via de website alblasserdam.notubiz.nl/live. Insprekers kunnen
zich tot dinsdag 29 juni 12.00 uur melden bij de griffie via griffier@alblasserdam.nl.

Opening

1 Opening en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2021

Regulier

3 Inspreekrecht burgers

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.

4 Actualiteiten

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

5 Ontwikkelingen politieke situatie Alblasserdam juni 2021

De raad houdt politieke beschouwingen over de ontstane bestuurlijke situatie. 
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6 Raadsvoorstel Opgang Nedersassen
Voorstel:1. In te stemmen met variant 7b. 
2. Een krediet van € 68.750 (variant 7b) beschikbaar te stellen en de daarbij horende
kapitaallasten € 13.000 te dekken met de vrijvallende kapitaallasten van de investering
Raadhuisplein. 
3. In te stemmen met de openingstijden van 9.00 tot 21.00 uur en dan zeven dagen in de
week. 
4. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

7 Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling sociaal Drechtsteden
Voorstel:1. Kennis te nemen van het bijgevoegde wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden (15e wijziging); 
2. In te stemmen met de voorliggende concept GR-tekst;
3. In te stemmen met de zienswijze als antwoord op de vragen in de begeleidende brief
ten aanzien van de bedenkingen en wensen op de concept GR-tekst.

8 Raadsvoorstel Vaststellen Regionale Energiestrategie 1.0

In de commissievergadering is dit voorstel doorgeleid als hamerstuk naar de
raadsvergadering. 
Op verzoek van de PvdA-fractie worden twee moties besproken. 

Voorstel:1.De Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 vast te stellen.

Hamerstukken

9 Raadsvoorstel Transitievisie Warmte Alblasserdam 2021
Voorstel: 1. In te stemmen met de Transitievisie Warmte Alblasserdam 2021.

10 Raadsvoorstel Vaststellen Speelruimtebeleidsplan
Voorstel:1. Het nieuwe Speelruimtebeleidsplan 2021-2036 (zoals bijgevoegd) vast te
stellen. 
2. Het huidige krediet jaarlijks structureel te verhogen met een bedrag van € 73.750,--. 
De extra kapitaalslasten van € 5.700 kunnen worden gedekt door verlaging van het in de
begroting opgenomen jaarlijkse onderhoudsbudget voor speelterreinen.

11 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2022
Voorstel:1. Kennis te nemen van de conceptbegrotingen van de volgende
Gemeenschappelijke regelingen:
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-GR Drechtsteden
-GR DG &J
-SOJ
-GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
-GR SVHW
-GR Drechtwerk
-GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
-Gr Gevudo
en van de beleidsmatige uitgangspunten GR Souburgh (de begroting volgt later dit jaar)
2. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting van de DG&J /SOJ en GRD.
3. Geen zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting van:
-GR SVHW
-GR Drechtwerk
-GR OZHZ
-GR Gevudo

12 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021
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.

13 Raadsvoorstel vaststellen 1e burap 2021
Voorstel: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 ten behoeve van het oversluiten van de leningenportefeuille.
        2. een bedrag van € 131.000 te onttrekken uit de algemene reserve ten behoeve van
ICT verandert.
        3. een bedrag van € 419.000 minder te onttrekken aan de algemene reserve.

14 Raadsvoorstel verlengen ontheffing woonplaatsvereiste;
Voorstel:1. Aan wethouder A. Kraijo ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen
vanaf 15 mei 2021 tot en met 14 mei 2022. 

15 Raadsvoorstel tijdsbestedingsnorm college
Voorstel:In te stemmen met de wijziging van de tijdsbestedingsnorm van ons college van
3 naar 2 fte tot restant van deze collegeperiode
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16 Bekrachtiging geheimhouding stukken

Ingekomen stukken

17 Doorlopende lijst ingekomen stukken 

Benoemingen

18 Raadsvoorstel Verlengen benoeming tijdelijk wethouder;
Voorstel:1. De benoeming van de heer C.W.M. Jongmans tot tijdelijk wethouder in
verband met vervanging wegens langdurige ziekte nogmaals te verlengen met een
maximale periode van 16 weken ingaande dinsdag 27 juli 2021, van rechtswege
eindigend per dinsdag 16 november 2021. 

19 Raadsvoorstel afvaardiging Drechtraad en Drechtstedenbestuur;
Voorstel:1. De burgemeester, de heer J.G.A.  Paans, op grond van artikel 9, 11 en 17
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden aan te wijzen als lid van de Drechtraad (ten
einde door de Drechtraad te worden benoemd tot lid van het Drechtstedenbestuur) per 1
juli 2021 of zo spoedig mogelijk daarna. 

Sluiting

20 Sluiting

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar via het RaadsInformatieSysteem (RIS). 

 

Voorzitter: J.G.A. Paans 
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