
Datum     aan-

levering

Bron Onderwerp Soort Tekst: Portefeuille-

houder

Status

22-2-2022 Raads-

vergadering

Rvst Vaststellen 

Verordening 

adviescie 

Omgevings-

kwaliteit 

Alblasserdam

toez Wethouder Kraijo zegt toe dat - indien juridisch mogelijk - er zo spoedig mogelijk een 

eerste wijziging (beleidsarm) van de Verordening adviescommissie Omgevingskwaliteit 

komt waarin de tekst van het amendement van SGP en VVD is verwerkt.

J. Kraijo

15-2-2022 Cie Grondgebied Rondvraag toez Wethouder Kraijo informeert de raad zodra er een aangepast plan is t.a.v.  Project 

Biggelmee en hierover een stelling is ingenomen. 

J. Kraijo

15-2-2022 Cie Grondgebied RIB n.a.v. moties 

Zelfbewonings-

plicht en Voor-

keursregeling

toez De wethouder zegt toe om na te gaan hoeveel woningen in nieuwbouw-projecten 

worden verstrekt aan Alblasserdammers. De door de VVD gestelde vragen worden 

schriftelijk beantwoord. De wethouder informeert de raad als er een overeenkomst 

met model is gekozen in samenspraak met de ontwikkelaar. 

J. Kraijo

15-2-2022 Cie Grondgebied Stukken t.a.v. 

omgevingsplan en 

advies-commissie

toez De wethouder bevestigt de eerder gedane toezegging omtrent een gesprek tussen de 

Adviescommissie (vroegere Erfgoedcommissie) en raadsleden. 

J. Kraijo Nog inplannen

15-2-2022 Cie Bestuur & 

Samenleving

Rondvraag toez Burgemeester zal een checkvraag uitzetten t.a.v. de camera's in het centrumgebied van 

Alblasserdam. Indien dit een zorgpunt is, informeert de burgemeester de 

gemeenteraad hierover. 

J.G.A. Paans

27-1-2022 Cie Bestuur & 

Samenleving

Rib 

Gehandicapten 

parkeren

toez Wethouder Jongmans zegt toe: a. te gaan praten over versnelling van de 

doorlooptijd van de advisering door Argonaut; b. te bezien of het verschil 

tussen het al dan niet aanwezig zijn van een parkeerplaats, anders kan; c. te 

bezien of sommige categorieën van aanvragers wellicht uitgezonderd kunnen 

worden van de medische keuring; d. de op de website genoemde prijzen cq 

tekst op juistheid te laten verifiëren. 

C.W.M. 

Jongmans

27-1-2022 Cie Bestuur & 

Samenleving

Rvst  Fusie SOBA toez Er wordt jaarlijks een overleg ingepland met de div. schoolbesturen. C.W.M. 

Jongmans

27-1-2022 Cie 

Grondgebied

Rvst 

Wateroverlast 

C. Smitstraat

toez De wethouder zegt toe om de raad te blijven informeren over het verdere 

verloop van het contact met de inwoner die de gemeente aansprakelijk heeft 

gesteld. 

J. Kraijo

27-1-2022 Cie 

Grondgebied

Rvst Opgang 

Nedersassen

toez De wethouder zegt toe dat er in de verdere uitwerking wordt gekeken naar de 

mogelijkheden voor snelheidsvermindering

J. Kraijo

27-1-2022 Cie 

Grondgebied

Rvst Oost 

Kinderdijk 209

toez De resultaten van het aanvullend onderzoek naar de bodemveRvstuiling, na de 

sloop, wordt gedeeld met de raad

J. Kraijo

27-1-2022 Cie 

Grondgebied

Rvst Oost 

Kinderdijk 209

toez Er zal gekeken worden (binnen de geboden mogelijkheden door het 

Waterschap) om woning A lager te bouwen dan nu geprojecteerd wordt wat 

meegenomen kan worden in de verdere planuitwerking. Dit staat 

bestemmingsplan technisch los van de realisatie van woning A, echter hoeft 

dus de maximale bouwhoogte niet gebruikt te worden.- de resultaten van het 

aanvullend bodemonderzoek (na de sloop) te delen met de raad. - de 

bezonningsstudie toe te voegen aan de stukken.- schriftelijk terug te komen op 

de vraag van het CDA m.b.t. de mogelijkheid van een stookverbod.

J. Kraijo

27-1-2022 Cie 

Grondgebied

Rvst Oost 

Kinderdijk 209

toez De toezegging wordt gedaan dat de vormgeving van de dijk en de ontsluiting 

(plateau) daaRvstan in samenspraak met de omwonenden gemaakt zal 

worden. Voordat de bouwvergunning wordt verleend zal er een plan langs de 

raad gaan met hierin hoe de participatie is vormgegeven en wat de uitkomsten 

hieRvstan waren.

J. Kraijo

25-1-2022 Cie 

Grondgebied

Rvst 

bestemmings-

plannen 

Oost Kinderdijk - 

Pijlstoep

toez De wethouder heeft toegezegd om met de projectontwikkelaar in gesprek te 

gaan over de houtstook. Verder zal ik de toekomst de houtstook in nieuwe 

plannen opgenomen worden in de afspraken die gemaakt worden.

J. Kraijo

21-dec-21 Raads-

vergadering

Rvst Zuidelijk 

Havengebied 

toez De wethouder heeft toegezegd dat - De gemeente een extern bureua opdracht 

gaat geven om een quickscan te laten maken voor de mogelijkheden van een 

waterkering door of langs dit gebied. - Einde q2 (als de ontwikkelaar met zijn 

definitieve bod komt) zullen de resultaten van deze quickscan klaar zijn zodat 

de uitkomst hieRvstan mee genomen kan worden met het definitieve voorstel 

aan de raad. - De ontwikkelaar heeft aangegeven dat ook zij hun medewerking 

zullen verlenen aan het onderzoek naar een waterkering in de plint van het 

gebouw en zullen bekijken wat dit voor hun definitieve bod betekent.

J. Kraijo

14-dec-21 Cie 

Grondgebied

Rvst Zuidelijk 

Havengebied 

toez Wethouder Kraijo zegt toe om de bewoners aan de Kraanbaan de komende 

maanden te betrekken in de verdere uitwerking van het plan, dit doet de 

gemeente samen met de projectontwikkelaar. 

J. Kraijo

Lijst aangenomen moties en gedane toezeggingen



14-dec-21 Cie 

Grondgebied

Rvst 

Locatiekeuze 

transferium

toez De wethouder geeft aan dat de antwoorden op de schriftelijke vragen van 

de SGP over het aantal verkeersbewegingen in 2018-2019 (voor de COVID-19 

pandemie) zullen volgen. 

J. Kraijo

14-dec-21 Cie 

Grondgebied

Rvst Verkeer 

Grote Beer / de 

Helling

toez De wethouder zegt toe om nader te kijken naar de haalbaarheid van het 

meenemen van het aantal fietsbewegingen in het onderzoek

J. Kraijo

30-nov-21 Raads-

vergadering

Motie vreemd 

ad orde vd dag 

Zelfbewonings- 

plicht

Motie De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 30 november 

2021  gehoord de beraadslaging; overwegende: • dat de wooncrisis ook in 

Alblasserdam tot gevolg heeft dat er een tekort is aan (betaalbare) woningen 

in nagenoeg elk segment, • dat het gebrek aan (betaalbare) woningen in ons 

dorp tot gevolg heeft dat ouderen geen andere keus hebben dan te blijven 

wonen in huizen die feitelijk niet meer passen en jongeren als starter op de 

woningmarkt geen mogelijkheden hebben zich zelfstandig te vestigen of 

hieRvstoor ons dorp moeten verlaten, • dat de wooncrisis schrijnende situaties 

met zich meebrengt en om onorthodoxe maatregelen en ingrijpen vraagt, • 

dat de raad hiervoor al eerder unaniem een motie heeft gesteund om eigen 

inwoners voorrang te geven bij nieuwbouwprojecten, • dat 

nieuwbouwplannen naar verwachting slechts voor een deel een oplossing voor 

de schaarste aan woningen zullen bieden en dit dus ook om maatregelen 

vraagt ten aanzien van de bestaande woningvoorraad in ons dorp, • dat het 

opkopen en verhuren van (nieuwe en bestaande) woningen normaliter een 

volstrekt legitieme activiteit is en ook in een behoefte op de markt voorziet, • 

dat bij de huidige schaarste op de woningmarkt het opkopen en verhuren van 

woningen de prijzen verder opdrijft en daarmee bijdraagt aan het tekort aan 

betaalbare en beschikbare woningen, • dat al meerdere omliggende 

gemeenten ter voorkoming hiervan een zelfbewoningsplicht hebben 

ingevoerd, • dat het gebrek aan betaalbare woningen en voorkoming van het 

‘waterbed-effect’ nu snel handelen vraagt, Verzoekt het college: • zo snel 

mogelijk met een raadsvoorstel te komen voor het instellen van 

zelfbewoningsplicht voor bestaande- en nieuwbouwwoningen in Alblasserdam 

met een WOZ waarde tot 400 000 euro;  • te doen onderzoeken welke 

ontwikkelingen er spelen rondom onze huidige woningvoorraad (opkopen-

verhuren, leegstand, spookbewoning, speculatie, splitsing/verkamering, 

dubbele bewoning / kangaroe bewoning etc ); • waar nodig op basis van 

J. Kraijo Stand van zaken via 

RIB in Cie 

Grondgebied 15/2 

en Raad 22/2/22 

23-nov-21 Cie 

Grondgebied

Rvst vaststellen 

bestemminsplan 

CKC locatie

Toez. De wethouder zegt toe dat er gekeken zal worden om in de sociale 

huurtoewijzing te onderzoeken of het mogelijk is om Alblasserdammers 

voorrang te geven bij het toewijzen van nieuwe woningen waaronder op het 

CKC terrein, met als doel om de doorstroming op de huizenmarkt te stimuleren

J. Kraijo

9-nov-21 Begrotings-

raad

Rvst 2e burap 

2021

Toez. Wethouder Kraijo zegt een overzicht toe aangaande de verhoogde

kosten van het maatschappelijk vastgoed, waaruit blijkt wat onder de 

verhoging van kosten valt en wat veroorzaakt wordt door de uitbreiding; 

J. Kraijo Afgedaan in 

raadsronde 

december 2021.

9-nov-21 Begrotings-

raad

Rvst 2e burap 

2021

Toez. Wethouder Jongmans zegt een onderzoek toe (in regionaal verband) naar 

allerlei soorten veRvstoer (jeugdvervoer, participatie, dagbesteding)

C.W.M. 

Jongmans

9-nov-21 Begrotings-

raad

Rvst Begroting 

2022

Toez. Wethouder Kraijo zegt een memo toe over de kosten van begraven. J. Kraijo

9-nov-21 Begrotings-

raad

Rvst Begroting 

2022

Toez. Wethouder Jongmans zegt toe na te gaan of een bezoek aan het bedrijf Peute 

mogelijk is. 

C.W.M. 

Jongmans

Reactie ontvangen; 

datum na de 

verkiezingen

28-sep-21 Raads-

vergadering

Definitieve 

aanwijzing Wvg

Toez. Wethouder Kraijo zegt een periodieke terugkoppeling van de stand van zaken 

rond de Wet voorkeursrecht gemeenten toe (ten minste 1x per half jaar)

J. Kraijo toegevoegde 

toezegging (was 

tussen wal en schip 

geraakt)

28-sep-21 Raads-

vergadering

Inspreekrecht 

burgers

Toez. Het college zegt vanuit de portefeuille Openbare Orde en Recreatie een 

voorbereidend stuk toe t.a.v. aanpak van overlast 's avonds en 's nachts op de 

Ponykade. 

J. Kraijo toegevoegde 

toezegging (was 

tussen wal en schip 

geraakt)



28-sep-21 Raads-

vergadering

Motie vreemd 

ad orde vd dag 

Voorrang 

toewijzing 

woningen aan 

Alblasser-

dammers

Motie De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 28 september 

2021, gehoord de beraadslaging; Overwegende dat: *Er een forse krapte op de 

woningmarkt is waardoor onze inwoners moeilijk aan een woning kunnen 

komen; *Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen; *Zeker voor de starters 

het op dit moment bijna onmogelijk is om een eigen woning te kopen of te 

huren; *Er de nodige woningbouwprojecten in Alblasserdam dit najaar of 

komend jaar in ontwikkeling komen; *Met de projectontwikkelaars of 

woningbouwcorporatie nog afspraken over ontwikkeling e.d. gemaakt moeten 

worden; is van mening dat: *Dat onze eigen inwoners mee moeten kunnen 

profiteren van het aanbod aan nieuwbouwwoningen in Alblasserdam; *Dat dit 

de doorstroom van zowel koop- als huurwoningen in ons dorp bevordert; 

*Daardoor nog meer Alblasserdamse inwoners, waaronder ook starters, een 

grotere kans krijgen op een betaalbare huur- of koopwoning; *Dit te bereiken 

is door voor koop- en huurwoningen de eerste drie weken van inschrijving 

alleen voor Alblasserdamse inwoners open te stellen; Roept het college op: 

Om bij de lopende en in ontwikkeling komende woningbouwprojecten met de 

ontwikkelaar of woningcorporatie te bedingen dat Alblasserdam voorrang 

krijgen bij de toewijzing van of inschrijving op woningen; en gaat over tot de 

orde van de dag. Arjan Dekker (VVD).

J. Kraijo Stand van zaken via 

RIB in Cie 

Grondgebied 15/2 

en Raad 22/2/22 

7-sep-21 Vaststellings-

oveenkomst 

Waterhoven

Financiele 

afwikkeling 

renovatie 

Rederij

Toez. De burgemeester zegt toe dat het college binnen afzienbare tijd de raad in 

beslotenheid bijpraat over de financiële afwikkeling renovatie Rederij. 

J. Kraijo Raad is steeds 

meegenomen in 

recente 

ontwikkelingen. 

Afwikkeling loopt 

nog steeds.

8-jul-21 Perspectief-

nota 2022

Cursus Politiek 

Actief

Motie De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 8 juli 2021; 

gehoord de beraadslaging; Overwegende dat: * de verkiezingen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 snel dichterbij komen; * betrokkenheid bij 

lokale politiek beperkt aanwezig is, en vaak niet wordt omgezet in 

lidmaatschap van een politieke partij en/ of deelname aan de gemeenteraad 

als (burger)raadslid; *we graag een gemeenteraad zien met diversiteit; *we als 

gemeenteraad graag meer bekendheid geven aan de eeRvstolle en boeiende 

taak als (burger)raadslid en meer Alblasserdammers willen betrekken bij de 

lokale politiek. Verzoekt de raad: * om een cursus Politiek Actief te organiseren 

voor inwoners van Alblasserdam; * dit te doen in het najaar van 2021, nog 

ruim op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2021; * dit te doen al dan 

niet in samenwerking met een externe partij, maar wel zoveel mogelijk in 

verbinding met de raad van Alblasserdam ten laste van het budget van de raad 

of hieRvstoor eenmalig middelen ter beschikking te stellen uit de algemene 

reseRvste.en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekening en naam: 

Margreet de Deugd (CDA)

J.G.A. Paans Werkgeverscommis

sie en presidium 

treffen hier o.l.v. de 

voorzitter 

voorbereiding toe. 

Twee avonden  

gehouden in 

februari 2022. 

8-jul-21 Perspectiefnot

a 2022

Opgang 

Nedersassen 

toegankelijk en 

aantrekkelijk 

maken.

Motie De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 8 juli 2021; 

Gehoord de beraadslaging; Overwegende: * Bij het besluit om te komen tot 

verbouwing van het gemeentehuis is door de raad een belofte gemaakt aan 

onze inwoners: ‘de opgang Nedersassen maken we ook toegankelijk voor 

ouderen en mindeRvstaliden’ * Na dit besluit is een krediet beschikbaar 

gesteld door de raad om bovenstaande te realiseren * Bovengenoemd krediet 

bleek onvoldoende om de hellingshoek zodanig te verbeteren dat deze zou 

voldoen aan de normen. Hieraan lagen diverse onderzoeken met als oorzaak 

slappe grond ten grondslag. * Het voorstel nu de bouw van een lift betreft en 

slechts het rechtleggen van de huidige bestrating; * De opgang Nedersassen 

een belangrijke schakel vormt tussen het winkelcentrum en het plein en het 

daarom van waarde is voor het dorp en de ondernemers; * Deze opgang zowel 

toegankelijk moet worden als aantrekkelijk om gebruik van te maken Verzoekt 

het college: * Extra middelen ter beschikking te stellen om bestrating, 

beplanting en aankleding voor de aansluiting tussen Makado en het 

Raadhuisplein te verbeteren gelijk aan het kwaliteitsniveau en uitstraling van 

het Raadhuisplein en dit te verwerken in de begroting * De dekking te zoeken 

in het weerstandsratio. Deze is met 2.0 ruim boven het kader van de raad. en 

gaat over tot de orde van de dag. 

J. Kraijo Afgehandeld na 

overleg 

ouderenbonden en 

terugkoppeling aan 

raad.

23-mrt-2021 RIB Burap SOJ 

dec 2020

SOJ analyse 

cijfers

Toez. Wethouder Verheij zegt toe dat wanneer er geen standaard rapportage komt 

vanuit de SOJ, hij een analyse op hoofdlijnen wil maken over het jaar 2020 in 

vergelijking tot de cijfers uit 2019 en welke duiding we daaraan moeten 

geven.Dit betreft niet alleen een inzicht in de groei van het aantal cliënten 

jeugdhulp, maar ook financieel. Ook wil de wethouder verdiepend kijken naar 

waar de mutaties zitten en wat de trends zijn. Deze raadsinformatiebrief zal 

dan zij de stukken worden betrokken.

P.J. Verheij / 

C.W.M. 

Jongmans

Deze toezegging is 

in uitvoering. De 

RIB staat bij de 

stukken Komende 

raads-ronde, 

presidium 1 dec 

2021.



9-feb-2021 RIB 

Economisiche 

activiteiten in 

het algemeen 

belang 2020

Locatie vm 

brandweergarag

e Nic. 

Beetstraat.

Toez. Wethouder Verheij zal de raad informeren omtrent evt voorgenomen wijziging 

in status van de voormalige brandweergarage aan de Nic. Beetsstraat. T.a.v. 

Participand was dat al eerder toegezegd. 

P.J. Verheij / 

C.W.M. 

Jongmans

Voorstel staat 

gepland in 

decemberronde 

2021

28-jan-2020 Rvst ziens-

wijze 

afschaffen fin. 

solidariteit 

Jeugd

Afschaffen 

financiele 

solidariteit 

Jeugd

Toez. Wethouder Zandvliet zegt toe om na een jaar een evaluatie te geven op de 

effecten, zowel lokaal als regionaal.

D. Zandvliet 

/ C.W.M. 

Jongmans

Deze toezegging is 

in uitvoering. De 

RIB staat bij de 

stukken Komende 

raads-ronde, 

presidium 1 dec 

2021. Afgedaan










