
Uitnodiging 
tot bijwoning van de openbare vergadering van de raadscommissie Grondgebied

Datum: dinsdag 19 januari 2021 
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Alblasserdam 
Locatie: digitaal via MS Teams

De vergadering is via de website van de gemeente Alblasserdam te volgen
(https://alblasserdam.notubiz.nl/) 
Insprekers kunnen zich tot dinsdag 19 januari 16.00 uur melden bij de griffie via
griffier@alblasserdam.nl

Opening

1 Opening en vaststellen agenda

2 Vaststellen verslag Commissie Grondgebied 8 december 2020

Regulier

3 Mondelinge mededelingen college

Bespreekstukken

4 Raadsvoorstel t.a.v. inrichting en beschikbaar stellen bouwkrediet Oude Bibliotheek
(2655411)
Voorstel:1. Kennis te nemen van de bouwkundige inrichting van het gebouw,
gebaseerd op de wensen van de toekomstige gebruikers;
2. Voor de realisatie van de werkzaamheden een krediet beschikbaar te stellen ten
bedrage van € 825.000,--.
    Het voorbereidingskrediet van € 150.000,-- heeft u in uw vergadering van 24
november 2020 reeds toegekend.

5 Raadsvoorstel Herinrichting Kerkstraat en Oude Lijnbaan
Voorstel:1. Het voorliggende ontwerp van de Kerkstraat en Oude Lijnbaan vast te
stellen. 
2. Voor de realisatie van het ontwerp een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€950.000,-- en het resterende bedrag van € 30.000 vrij te laten vallen. 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
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6 Raadsvoorstel herinrichting Zeilmakersstraat 
Voorstel:1. Het voorliggende ontwerp van de Zeilmakersstraat vast te stellen. 
2. Voor de realisatie van het ontwerp een aanvullende krediet beschikbaar te stellen
van €801.000. 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

7 Raadsvoorstel Nedersassen onderzoeksvoorstel (aanvulling op voorstel oktober 2020)

8 Raadsvoorstel Kloos (voorheen Mercon Kloos)
Voorstel:1. Kennis te nemen van de door ontwikkelaar gewenste wijzigingen t.o.v. het
door de raad vastgestelde stedenbouwkundig plan Mercon-Kloos, zoals weergegeven
in bijgevoegd document "Kloos Alblasserdam VO d.d. 21-12-2020" en in te stemmen
met deze wijzigingen

Ingekomen stukken

9 Raadsinformatiebrief RIGO Woningmarktanalyse Drechtsteden 2020-2040

10 Raadsinformatiebrief Economische activiteiten in het algemeen belang 2020 (2655769)

11 Raadsinformatiebrief Prestatieafspraken 2021 Woonkracht10 CombiRaad (2657740)

12 Raadsinformatiebrief Oost Kinderdijk / Hardam (2657750)

Sluiting

13 Rondvraag

14 Sluiting

Inspreekrecht burgers

Bij elk agendapunt, met uitzondering van door de raad bepaalde gevallen, krijgen
aanwezigen in twee termijnen de gelegenheid het woord te voeren. Elke spreker krijgt in de
1e termijn vijf minuten het woord en in de 2e termijn de gelegenheid voor nog een korte
reactie.

Inzage stukken
De volledige stukken zijn beschikbaar via het RIS.

Voorzitter: 
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