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Terugblik 2019
Als PvdA fractie wil-
len we u een kort 
overzicht geven van 
belangrijke onder-
werpen waar wij een 
grote bijdrage aan 
hebben geleverd. 
Omdat wij vinden dat 
de LHBTI gemeen-
schap in ons dorp 
zich veilig moet 
voelen, hebben we een motie ingediend die 
met brede steun is aangenomen. In overleg 
met de samenleving wordt dit concreet uitge-
werkt. Armoede en Jeugdzorg is meer op de 
agenda gekomen met als resultaat een lokaal 
plan. Een initiatiefvoorstel voor het tegengaan 
van kindermishandeling is in de raad breed 
aangenomen. Wij zijn mede inbrenger van 
een initiatiefvoorstel voor de bouw van sociale 
huur- en starterswoningen op het Wipmolen-
terrein. Ook in 2020 zal de PvdA zich inzetten 
voor een zorgzaam en veilig Alblasserdam. Wij 
wensen u voor het nieuwe jaar alle goeds toe. 

Samen bereik je meer
Nog niet zo lang geleden 
kregen wij als raads-
leden van het college 
van B&W te horen dat 
Woonkracht10 het Wip-
molenterrein niet meer 
wil of kan (te duur) ont-
wikkelen. Op die locatie 
was ooit de wens om 
een woonzorgcomplex 
te realiseren met huur- 
en koopwoningen/appartementen.
Gelukkig heeft raadslid Marko Stout het initiatief 
genomen om de mogelijkheden nog eens goed 
te bekijken. Andere raadsleden hebben daarin 
gefaciliteerd. En het lijkt mogelijk! Een initiatief-
voorstel om de locatie Wipmolenterrein toch nog 
eens goed te onderzoeken naar mogelijkheden 
is door de raad unaniem, dus samen, aangeno-
men. De wethouder heeft beloofd dat hij er met 
Woonkracht10 met een positieve blik mee aan de 
slag gaat. De VVD is daar blij mee. Samenwerken 
loont dus! Fijne feestdagen!

Vrouwen in de raad
Afgelopen week heeft 
Ivana Glavas afscheid 
genomen van de ge-
meenteraad. In de raad 
zullen we haar persoon-
lijkheid en kennis op het 
gebied van de sociale 
thema’s missen. Maar 
daarnaast gaan we haar 
ook missen als vrouw. 
Door haar vertrek blijft 
er nog maar één vrouw over in de gemeenteraad. 
“Het besturen van de gemeente is te belangrijk 
om alleen aan mannen over te laten”, werd er 
gezegd. Ik ben het daarmee eens! In de aanloop 
naar de volgende verkiezingen zou er voor iedere 
partij toch minstens één vrouw op een verkies-
bare plaats moeten staan. Ik las dat de SWA start 
met een nieuwe activiteit; de debatclub. Ik hoop 
dat daar een divers publiek op afkomt en wie 
weet zijn er ook vrouwen bij die zich aanmelden 
bij een politieke partij. Wij staan er als CDA open 
voor! 

Samen optrekken
Ook in 2019 heeft de 
raad veel zaken in geza-
menlijkheid gedaan. Po-
litieke partijen ontlenen 
hun bestaansrecht aan 
verschillen in opvat-
ting, maar het is mooi 
om te zien als er kan 
worden samengewerkt. 
Dit bleek begin dit jaar 
bij het aannemen van 
een motie over LHBTI beleid, maar ook aan het 
einde van dit jaar bij een door de fractie van D66 
ingediend initiatief voorstel over woningbouw 
op de Wipmolenlocatie. Dit voorstel werd door 
alle fracties mede ondertekend en ondersteund. 
Het is, zeker in een kleinere gemeente, belangrijk 
elkaar te vinden waar dat kan. Het politieke debat 
blijft, dat zal komend jaar niet anders zijn. Goede 
verhoudingen zijn echter veel waard. Als Chris-
tenUnie wensen we u een veilige jaarwisseling 
toe en alle goeds voor het komende jaar.

Vuurwerk-
maatregelen
Tijdens de laatste 
vergaderronde dit 
jaar stond de aanpak 
van vuurwerk op de 
agenda. Mede op aan-
dringen van de SGP 
zijn beleidsmaatrege-
len getroffen om de 
overlast van vuurwerk 
te beperken. De SGP 
staat kritisch tegenover vuurwerk: een uit de 
hand gelopen traditie. In Alblasserdam is gekozen 
voor inzet op bewustwording: een positieve 
campagne gericht op eigen verantwoordelijk-
heid en welwillendheid. Wanneer we rekening 
houden met elkaar, ouderen, kinderen en dieren 
an et voor iedereen een  ne aar isseling i n  

Wij steunen deze eerste stap, hoewel we geen 
voorstander zijn van ‘praktijk’-lessen op de basis-
scholen. Tijdens de evaluatie in 2020 zullen we 
de effecten van deze maatregelen en benodigde 
aanscherping bezien. Wij wensen u allen een 
goede jaarwisseling!

Wipmolen
Alblasserdam heeft 
behoefte aan goedkope 
woningen. Wacht-
lijsten zijn te lang en 
voldoende woningen 
zijn er niet. Het is een 
illusie dat er voldoende 
woningen vrijkomen 
door verschuiving naar 
duurdere woningen en 
bouwen van dure wo-
ningen vraagt om meer (groene) ruimte. We mogen 
van de gemeente en Woonkracht10 verwachten 
dat zij woningen bouwen naar behoefte. Gezien de 
woningnood zijn dat er veel en zijn ze goedkoop. Op 
de Wipmolenlocatie ligt ontwikkeling al jaren stil. 
De raad van Alblasserdam heeft gezamenlijk haar 
schouders gezet onder een inspiratievoorstel dat 
het college en Woonkracht10 zou moeten bewegen 
om deze woningen op deze locatie te bouwen. In 
dit voorstel is ook de wens meegenomen voor 60 
openbare parkeerplaatsen, groene daken in plaats 
van balkons en duurzaam bouwen in hout.

PvdA, Haci Erdogan

VVD, Arjan Dekker

CDA, Arco Strop

Blik op de raad

SGP, Corné van Werkhoven

D66, Marko Stout

Nieuws

Koken èn afval 
scheiden tijdens 
feestdagen

Zo rond de feestdagen staat u misschien 
vaker in de keuken dan de rest van het 
jaar. Maar waar laat u de etensresten, 
schillen, frituurvet en bakolie?

Van schil tot compost
Etensresten, maar ook restanten van het 
koken (denk aan schillen, graten, klokhuizen 
en o   eprut  oren bi  et g t groente  
fruit- en tuinafval). Als u dit in de goede bak 
gooit, kan er weer groen gas en compost van 
worden gemaakt. 

Frituurvet en bakolie? Lever het in!
aat u el  oliebollen o  appelfl appen ba

ken met oud en nieuw? Dan is het nuttig om 
te weten dat u frituurvet en bakolie na ge-
bruik gescheiden kunt inleveren. Frituurvet 
is een ingrediënt voor biobrandstof. Per jaar 
gebruikt een gemiddeld huishouden zo’n 8 
kilo frituurvet. Van die 8 kilo wordt brand-
stof gemaakt die goed is om 180 kilometer 
mee te rijden. Inleveren kan bij steeds meer 
supermarkten of bij het afvalbrengstation. 
Giet vet of olie na gebruik terug in de origi-
nele verpa ing o  in een oude plasti  fl es  
Lever het in bij het afvalbrengstation aan de 
Crezeepolderweg 9 of bij een gele bak bij de 
supermarkt. 



Kerstbomen en vuurwerkafval?  
Lever het in!
Na de jaarwisseling is het weer tijd om kerstbo-
men en vuurwerkafval op te ruimen. Wij helpen 
u graag een handje.

Vuurwerkafval inleveren
Vuurwerkafval is niet goed voor het milieu en 
vuurwerk dat niet is afgegaan, kan gevaarlijk 
zijn. Daarom loont het, net als voorgaande 
jaren, om vuurwerkafval in te leveren. Elke volle 
zak met vuurwerkresten levert een snackbon op 
van snackbar Den Dam. Vuurwerkafval inleve-
ren kan op donderdag 2 en vrijdag 3 januari 
op het Scheldeplein, op de parkeerplaats van 
supermarkt Plus en op  de parkeerplaats aan 
de zijkant van het gemeentehuis. De inzamel-
punten zijn geopend van 10.00 tot 15.00 uur. De 
snackbon is geldig tot en met zaterdag 4 januari. 

Kerstbomen inleveren
Wilt u uw kerstboom door ons laten versnip-
peren? Op woensdag 8 januari kunt u de boom 

tussen 13.00 en 16.00 uur inleveren op de 
parkeerplaats aan De Savornin Lohmanweg, 
ter hoogte van het Lammetjeswiel. Wij nemen 
alleen bomen in zonder kluit, pot, onderkruis en 
spijkers. Voor iedere ingeleverde kerstboom ont-
vangt u € 0,50. Wij zamelen alleen kerstbomen 
in van particulieren, dus niet van bedrijven.

Uw hulp bij schade of vandalisme
Rond de jaarwisseling komt helaas ook van-
dalisme voor. Wij doen hiervan aangifte bij de 
politie. Als een dader bekend is, dan starten wij 
een aansprakelijkheidsprocedure. Ziet u dat iets 
wordt vernield? Bel dan direct 112. Constateert 
u pas later een vernieling, dan horen wij dit 
graag via de meldlijn www.alblasserdam.nl/
meldpunt of via telefoonnummer 14078.  
De burgemeester roept inwoners op om van de 
jaarwisseling een feest voor iedereen te maken. 
Meer hierover leest u op  
www.alblasserdam.nl/jaarwisseling.
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
woensdag 8 januari 2020

19.30 - 21.30 uur  |  Cultureel Centrum Landvast, Haven 4

Lerend, verbindend en benaderbaar 2020

Graag nodigen wij u uit om op woensdag 8 januari 2020 van 19.30 – 21.30 uur samen 
met het gemeentebestuur het nieuwe jaar in te luiden.

Het thema van  dit jaar heeft alles te maken met de verbouwing  van het gemeentehuis 
tot nieuw onderkomen voor BibliotheekAanZet, Leerwerkbedrijf Smile, de politie en de 
gemeente. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar inwoners en 
raadsleden het (politieke) debat voeren,  waar we met elkaar het goede gesprek 
aangaan, waar u informatie vindt en op weg wordt geholpen. Het kloppend hart van 
ons dorp! U krijgt alvast een inkijkje in het verbouwde gemeentehuis! Hoe? Dat is nog 
een verrassing!

Tot 8 januari!
Namens het gemeentebestuur,
Burgemeester Jaap Paans

Nieuws Vergunningen & bekendmakingen

Uitgebreide procedure  
bedrijfsactiviteiten Schenk

Besluit
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam geven op basis van artikel 3:12 van de 
Algemene wet bestuursrecht kennis van het 
feit dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, een omgevings-
vergunning aan Schenk Papendrecht B.V. 
hebben verleend. Dit ten behoeve van de 
uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten aan 
het Nieuwland Parc 101, 112, 113, 399 en een 
ongenummerd perceel (aangrenzend aan 
deze percelen) te Alblasserdam. Het betreft 
de activiteiten milieu en het planologisch 
afwijken van het bestemmingsplan. Ten be-
hoeve van dit voornemen heeft de gemeente-
raad op 28 mei 2019 een (ontwerp)verklaring 
van geen bedenkingen afgegeven. 
Tevens maken burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam op basis van artikel 3.9a 
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat zij een wijzigingsplan Parapluher-
ziening Geluid Aan de Noord – Alblasserdam 
hebben vastgesteld. het betreft een aanpas-
sing van de verdeling van de geluidruimte. 
Deze de aangepaste geluidruimteverdeling is 
noodzakelijk ten behoeve van de genoemde 
uitbreiding van de activiteiten van Schenk 
Papendrecht B.V.

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2019, op 
grond van de bevoegdheid neergelegd in 
artikel 3.30 van de Wro, besloten de coördi-
natieregeling van toepassing te verklaren op 
bovengenoemde besluitvorming ten behoeve 

van de uitbreiding van Schenk Papendrecht 
op het Nieuwland Parc.

De beschikking ten behoeve van de omge-
vingsvergunning alsmede het wijzigingsplan 
Parapluherziening Geluid Aan de Noord 
– Alblasserdam liggen van donderdag 19 
december 2019 tot en met donderdag 30 
januari 2020 ter inzage. De stukken kunnen 
op afspraak worden ingezien (078-7706110 en 
14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien 
en te downloaden op www.alblasserdam.nl 
en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
(www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0482.
BPschenk104-vg01)

Beroep
Tijdens de periode van ter inzage ligging kun-
nen belanghebbende die tijdig een zienswijze 
naar voeren hebben gebracht, alsmede 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat zij dit niet heb-
ben gedaan, beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Het besluit treedt daags na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Een beroeps-
schrift heeft geen schorsende werking. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State treedt het 
besluit niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.
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Vergunningen & bekendmakingen

Ontwerp wijzigingsplan voor bouw 
aan de Hoogendijk 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Alblasserdam maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) het ontwerp van het bestem-
mingsplan " Ontwerp Wijzigingsplan Hoogen-
dijk Geluid " vanaf donderdag 19 december 
2019 tot donderdag 30 januari 2020 voor een 
belanghebbende ter inzage ligt.

Plangebied
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw 
van een logistiek pand aan de Hoogendijk in 
Alblasserdam. De stukken die nu ter inzage 
liggen betreffen het veranderen van de 
geluidsruimteverdeling. De m.e.r. procedure 
is niet van toepassing. Ter gelijke tijd ligt 
het ontwerp Bestemmingsplan RWZI leiding 
Hoogendijk ter inzage. 
Aan de noordzijde van het projectgebied ligt 
de Rapenburg, aan de oostzijde de Hoog-
endijk. Aan de zuidzijde bevindt zich een 

containerterminal. De ontwerpplanen en de 
bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien 
en te downloaden op www.alblasserdam.nl > 
Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen 
> Goodman en op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0482.abgoodman108-on01).

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging be-
staat de mogelijkheid schriftelijk op de stuk-
ken te reageren door middel van het indienen 
van een zienswijze. U kunt uw zienswijze 
indienen bij de gemeenteraad van Alblasser-
dam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. Ook 
het indienen van een mondelinge zienswijze is 
mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur 
uiterlijk één week voor het einde van de ter 
inzage legging, een afspraak te maken met 
het taakveld ruimtelijke ordening van de afde-
ling RMO (078) 7706110. Het is niet mogelijk 
telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Vergunningen & bekendmakingen

Ontwerp bestemmingsplan leiding 
rioolwaterzuivering Hoogendijk
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Alblasserdam maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) het ontwerp van het bestem-
mingsplan " Ontwerp Bestemmingsplan RWZI 
leiding Hoogendijk " vanaf donderdag 19 de-
cember 2019 tot donderdag 30 januari 2020 
voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw 
van een logistiek pand aan de Hoogendijk in 
Alblasserdam. De stukken die nu ter inzage 
liggen betreffen het verleggen van de afvoer-
leiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI) , het toevoegen van inritten. De m.e.r. 
procedure is niet van toepassing Ter gelijke 
tijd ligt het ontwerp Wijzigingsplan Hoogen-
dijk Geluid ter inzage. Aan de noordzijde van 
het projectgebied ligt de Rapenburg, aan de 
oostzijde de Hoogendijk. Aan de zuidzijde 
bevindt zich een containerterminal. 

De ontwerpplanen en de bijbehorende stuk-
ken zijn ook digitaal te zien en te downloaden 
op www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plan-
nen > Bestemmingsplannen > Goodman en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0482.bpgoodman109-on01).

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging be-
staat de mogelijkheid schriftelijk op de stuk-
ken te reageren door middel van het indienen 
van een zienswijze. U kunt uw zienswijze 
indienen bij de gemeenteraad van Alblasser-
dam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. Ook 
het indienen van een mondelinge zienswijze is 
mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur 
uiterlijk één week voor het einde van de ter 
inzage legging, een afspraak te maken met 
het taakveld ruimtelijke ordening van de afde-
ling RMO (078) 7706110. Het is niet mogelijk 
telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Vergunningen & bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 4 oktober 2019 is een melding ontvangen 
in het kader van het "Activiteitenbesluit mili-
eubeheer". Het gaat over het oprichten van 
een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop, re-
paraties en onderhoud van heftrucks gelegen 
aan de Ohmweg 27 te Alblasserdam. 
Deze melding is geregistreerd  onder het 
zaaknummer Z-19-361184.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.

Vergunningen & bekendmakingen

Aanpassingen beleidsregels op grond van 
Participatiewet
Het Drechtstedenbestuur heeft in de ver-
gadering van 5 december 2019 een aantal 
beleidsregels op grond van de Participatiewet 
vastgesteld en gewijzigd. Het betreffen zowel 
technische als inhoudelijke wijzigingen. Waar 
de wijzigingen inhoudelijk zijn, betreffen het 
wijzigingen van praktische aard (uitvoerings-
beleid), om deze in overeenstemming te bren-
gen met de door de Drechtraad vastgestelde 
visie sociaal domein. Met dit besluit wordt 
gekomen tot actuele, duidelijke en overzichte-
lijke beleidsregels, die moeten leiden tot een 
re t atige  doel atige en e   i nte uitvoe
ring van het beleid binnen de Drechtsteden. 
De vastgestelde beleidsregels betreffen: 
- Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden; 
-  Beleidsregels Krediethypotheek en Pand-

recht Participatiewet Drechtsteden
-  Beleidsregels Terugvordering Drechtste-

den; 
-  De Beleidsregels re-integraties niet-uitke-

ringsgerechtigden worden ingetrokken en 
geïntegreerd in de Beleidsregels Participa-
tiewet Drechtsteden.

De (gewijzigde) beleidsregels gaan per 
1 januari 2020 in. 

Technische aanpassingen verordeningen 
Participatiewet
De Drechtraad heeft in de vergadering van 3 
december een aantal technische wijzigingen 
vastgesteld in de Verordening werk en inko-
men Drechtsteden en in de Verordening per-
soonlijk minimabudget Drechtsteden. In de 
verordening werk en inkomen Drechtsteden 
zijn een aantal wijzigingen aangebracht met 
betrekking tot de individuele studietoeslag. 
Dit is een inkomensondersteuning voor stu-
denten die door hun arbeidsbeperking moei-
lijker kunnen bijverdienen in een bijbaan. 
Door het ministerie van SZW is aangekondigd 
dat er een wetswijziging zal plaatsvinden om 
deze studietoeslag eenduidiger te maken. Met 
de wijziging van de verordening wordt voor-
uitgelopen op deze wetswijziging. Zo wordt 
het bedrag van de studietoeslag € 300,- per 
maand, vergelijkbaar met de studieregeling in 
de Wajong. De wijziging gaat in met terugwer-
kende kracht tot 1 mei 2019. 

In de Verordening persoonlijk minimabudget 
wordt een technische wijziging aangebracht 
met betrekking tot de hanteren norm bij de 
berekening van de hoogte van de individu-
ele inkomenstoeslag en het toetsen van het 
criterium 'langdurig laag inkomen'.  Met de 
wijziging geldt de toepasselijke norm op de 
peildatum. De wijziging van de Verordening 
persoonlijk minimabudget Drechtsteden gaat 
in op 1 januari 2020. 

Aanpassing beleid tegemoetkoming 
kinderopvang
Het Drechtstedenbestuur heeft op 5 decem-
ber 2019 de 'Regeling tegemoetkoming eigen 
bijdrage Kinderopvang Drechtsteden' vastge-
steld. Deze regeling treedt per 1 januari 2020 
in werking. Tegelijkertijd heeft het Drechtste-
denbestuur met ingang van 1 januari 2020 
de 'Regeling Compensatie eigen bijdrage Kin-
deropvang Drechtsteden' en de 'Beleidsregels 
tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang 
Drechtsteden' ingetrokken.

Met de wijzigingen worden de twee bestaande 
regelingen geharmoniseerd in één regeling. 
Om de regelingen te kunnen samenvoegen 
was een kleine aanpassing van de inkomens- 
en leeftijdscriteria nodig. 

Daarnaast wijzigt de hoogte van de tegemoet-
koming, de aanvraagtermijn en de wijze van 
uitbetaling. Door de voorgestelde wijzigingen 
kan de tegemoetkoming van de eigen bijdrage 
kinderopvang rechtmatiger, doeltreffender en 
e   i nter orden uitgevoerd

Met terugwerkende kracht per 1 januari 
2019 heeft het Drechtstedenbestuur tevens 
de 'Regeling Kinderopvangkosten sociaal 
medische indicatie Drechtsteden' ingetrok-
ken. De uitvoering van de tegemoetkoming 
voor kinderopvang op grond van een Sociaal 
Medische Indicatie (SMI) is namelijk met 
ingang van 1 januari 2019 overgedragen aan 
de Drechtstedengemeenten zelf.

Wijzigingen Verordening, Besluit en Be-
leidsregels maatwerkvoorzieningen maat-
schappelijke ondersteuning Drechtsteden

De Drechtraad heeft in de vergadering van 3 
december 2019 een gewijzigde Verordening 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. De 
gewijzigde Verordening treedt op 1 januari 
2020 in werking.

De wijzigingen in de Verordening hebben met 
name betrekking op de bijdrage in de kosten 
en het persoonsgebonden budget. Per 1 janu-
ari 2020 wordt het abonnementstarief voor 
de bijdrage in de kosten landelijk verder inge-
voerd, hetgeen heeft geleid tot enkele aanpas-
singen in de Verordening. Daarnaast zijn in 
de verordening kwaliteitseisen opgenomen 
waaraan de ondersteuning moet voldoen, die 
de li nt el  in oopt iddels een persoons
gebonden budget.

In navolging van de gewijzigde Verordening 
heeft het Drechtstedenbestuur in de verga-
dering van 5 december 2019 het gewijzigde 
Besluit maatwerkvoorzieningen maatschap-
pelijke ondersteuning Drechtsteden en de 
gewijzigde Beleidsregels maatwerkvoorzie-
ningen maatschap¬pelijke ondersteuning 
Drechtsteden vastgesteld. Beide wijzigingen 
treden eveneens op 1 januari 2020 in werking. 
De reden voor wijziging van het Besluit is de 
indexering van de in het Besluit opgenomen 
bedragen. In de Beleidsregels is een tekst 
toegevoegd over de start- en stopdatum van 
de bijdrage in de kosten.

Wilt u de Verordening, het Besluit en de 
Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maat-
schappelijke ondersteuning Drechtsteden 
inzien, kijk dan op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden www.socialedienst-
drechtsteden.nl.

Beleidsregels Minimabeleid 2020
Per 1 januari 2020 treden de Beleidsregels Mi-
nimabeleid 2020 in werking. In deze beleids-
regels is een aantal technische wijzigingen 
verwerkt, ten behoeve van een meer prakti-
sche aanvraag- en afhandelprocedure. Inhou-
delijk is een wijziging opgenomen inzake bij-
zondere bijstand voor de maaltijdvoorziening. 
Per 1 januari geldt hiervoor een normbedrag, 
waardoor aanvragers geen bonnetjes meer 
hoeven aan te leveren. Ook is een wijziging 
opgenomen inzake bijzondere bijstand voor 
verschillende soorten reiskosten, waarbij 
nu wordt uitgegaan van kilometers in plaats 
van reiskosten binnen of buiten de woonge-
meente. Voor reiskosten geldt tot 1 januari 
2021 een overgangsrecht voor inwoners die 
op grond van het nieuwe beleid niet meer in 
aanmerking komen voor vergoeding. 



Gemeentenieuws

Vergunningen & bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:      

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsaktie 
voor Clini Clowns in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346716
 
Omschrijving:   het inzamelen van  

kleding voor het Rode 
Kruis in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346713
 
Omschrijving:   het houden van een kle-

dinginzameling voor het 
Longfonds  in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-351577

Er zijn vergunningen geweigerd voor:     

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
actie Calcutta in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-348344

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
voor sociaal medische 
hulpverlening 2

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-350166

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
voor de gehandicapten-
sport in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-348342

Omschrijving:   het inzamelen van kle-
ding voor Orange Babies 
in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-346715

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
voor Ronald McDonald 
Kinderfonds voor

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-348341

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
voor Sympany in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-348339

Omschrijving:   het houden van een 
kleidnginzamelingsactie 
voor slachtofferhulp 
2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-348338

Omschrijving:   het houden van een 
kledinginzamelingsactie 
voor Artsen voor Kinde-
ren in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-348335

Omschrijving:   het houden van een huis-
aan-huis textielinzame-
ling in 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  13 december 2019
Zaaknummer:  Z-19-356548

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Post-
bus 2, 2950 AA Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift 
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste 
bevatten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen u 
bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van het besluit waartegen het 
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Vergunningen & bekendmakingen

Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
maken bekend dat zij besloten hebben de vol-
gende aanvraag om omgevingsvergunning te 
verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het bouwen van een 
trekbank in bestaande be-
drijfsruimte en aanpassen 
van de gevel

Locatie:    Rapenburg 1  
te Alblasserdam

Datum besluit:  02-12-2019    
  
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen 
kan op dit moment geen bezwaar of beroep 
worden ingediend. Dat kan pas nadat Gede-
puteerde Staten van Zuid-Holland over deze 
aanvraag hebben beslist. Die beslissing wordt 
eveneens bekend gemaakt.  

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend:

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het aanbrengen van een 

fundering  
Locatie:   Fazantstraat 13   
Datum besluit:  11-12-2019  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een dak-
kapel en een nokverhoging  

Locatie:   Azaleastraat 21 
Datum besluit:  11-12-2019  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het maken van een aan-
bouw aan de achterzijde  

Locatie:   Vijverhof 34   
Datum besluit:  13-12-2019  

Activiteit:  Kap  
Voor:    het kappen van vier 

houtopstanden (gewone es 
(Fraxinus excelsior 'West-
hof's Glorie')  

Locatie:    Sportpark Souburgh, 
Vinkenpolderweg 

Datum besluit:  09-12-2019  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een puin 

container  
Locatie:   Lindelaan 4   
Datum besluit:  12-12-2019  

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Alblasserdam. Indiening 
van een bezwaarschrift betekent niet dat de 
werking van het besluit wordt uitgesteld. Na 
indiening van een bezwaarschrift bestaat de 
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan 
te vragen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw  
Voor:    Melding verhuur deel van 

woning  
Locatie:   Fregat 1   
Datum ontvangst:  05-12-2019  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Reclame  

Voor:    het realiseren van een 
nieuwbouw Autoschade-
herstelbedrijf  

Locatie:   Nieuwland Parc 
Datum ontvangst: 12-12-2019  

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen 
kan op dit moment geen bezwaar of beroep 
worden ingediend. Dat kan pas nadat het 
college over deze aanvragen heeft beslist. Die 
beslissing wordt eveneens bekend gemaakt in 
deze krant.
      
Vergunningen en Meldingen,  
27 december 2019




