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OPENBARE BESLUITENLIJST
PRESIDIUM  

31 AUGUSTUS 2022
Locatie: Commissiekamer Ruim

Aanwezig: Jaco Brand, Wim van Krimpen, Herman Verweij, Arco Strop, Jacco Schook, Jako 
Sterrenburg, Ingrid de Gruijter (griffier)
Voorzitter: J.G.A. Paans

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt dat er een RIB over 
het gascontract van de gemeente zal worden toegevoegd aan de commissie Bestuur en 
Samenleving van 13 september en geeft aan dat hij in deze commissie bij het agendapunt 
'mondelinge mededelingen college' enkele zaken vanuit zijn portefeuilles zal toelichten. Dit 
zal op de agenda expliciet worden vermeld.

2 Vaststellen besluitenlijst presidium dd 8 juni 2022

Onder punt 10, rondvraag vroeg Herman Verweij naar het verloop van de communicatie 
met omwonenden, dit is (nog) niet opgepakt. 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

AFGELOPEN EN KOMENDE RAADSRONDE 

3 Evaluatie vergaderingen en bijeenkomsten

Jacco Schook vraagt aandacht voor het zorgvuldig behandelen van 'geheime' stukken. Bij 
bijeenkomsten dient dit goed te worden afgestemd, zodat duidelijk is wat wel/niet in 
openbaarheid kan worden gedeeld.
Jako Sterrenburg haalt aan dat er in de raadsvergadering van juni veel actualiteiten werden 
gemeld. Hier is ruimte voor in de vergadering maar het is wenselijk om dit van tevoren 
alvast te melden via de griffie, zodat er tijdens de vergadering adequaat op kan worden 
gereageerd.

4 Aanstaande vergaderingen & bijeenkomsten

Commissie Grondgebied 13 september:
Aan de agenda worden toegevoegd als bespreekstuk: Nota Ruimtelijke kwaliteit en de 
Huisvestingsverordening (indien beschikbaar op 6 september)
Raadsvoorstel vaststellen coördinatieregeling Wro Wipmolen locatie: bij de behandeling van 
deze regeling kunnen ook overwegingen over het bestemmingsplan worden vermeld.
Nota ruimtelijke kwaliteit: vraag aan de portefeuillehouder: Is hier het gesprek met 
raadsleden/ambtelijke organisatie (motie) in meegenomen?
In de rondvraag zal de wethouder worden gevraagd een duiding te geven op de uitspraak 
van de RvS over Oost Kinderdijk/Pijlstoep.
Jaco Brand zal deze commissie voorzitten.

Commissie Bestuur en Samenleving 13 september:
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Bij de mondelinge mededelingen college zal de portefeuillehouder een toelichting geven op 
het boerenprotest, stand van zaken opvang asielzoekers/statushouders, zedenzaak in 
Alblasserdam.
RIB over gascontract wordt toegevoegd aan de agenda.
Op 13 september kan het voorstel over het zwembad nog niet op de agenda, omdat dan 
nog niet alle stukken beschikbaar zijn. Aangezien er wel een raadsbesluit op 27 september 
wordt gevraagd, zal een extra commissie B&S worden belegd, op dinsdag 20 september 
om 19.30 uur. 
Haci Erdogan is voorzitter op 13 september en op 20 september zal Arjan Dekker dit zijn.

Werkgroep LHBTI:
De werkgroep zal op 13 september bijeen komen. Fracties wordt gevraagd om namen voor 
de werkgroep aan te leveren. 

Lijst ingekomen stukken:
De raadsinformatiebrieven staan voortaan vermeld op deze lijst. Indien fracties Ribs willen 
agenderen voor de commissie moet dit gemeld worden tijdens het presidium. Bij de 
afdoening van de lijst in de raad kan een raadslid verzoeken om een stuk in de 
eerstvolgende raadsronde alsnog te agenderen. 

5 Lange termijnagenda gemeenteraad

Vraag over 'Toekomst Nicolaas Beetsstraat', dit stuk staat nu als PM op de lijst. De 
wethouder wordt gevraagd naar de status van dit stuk.
Verzoek van Arco Strop is om niet alle bestemmingsplannen die worden voorzien in één 
raadsronde door te geleiden naar de raad.
Wim van Krimpen zal in de rondvraag van de commissie vragen naar een overzicht met 
stand van zaken van de bouwprojecten. 

6 Verzoeken, uitnodigingen en overzicht lijst beeldvormende en informatieve 
bijeenkomsten

BIO 20 september Minimabeleid, hier zal Albert Brasser als voorzitter worden gevraagd.
Op donderdag 20 oktober zal een BIO over het veiligheidsbeleid worden georganiseerd. Dit 
betreft een extra (donderdag)avond waarin onder andere input kan worden meegegeven 
over het beleidsplan richting het Veiligheidsberaad. 

ORGANISATORISCHE ZAKEN 

7 Herziening Reglement van Orde

Het presidium komt met enkele wijzigingsvoorstellen, deze worden verwerkt in de versie die 
na de heisessie naar de raad wordt doorgeleid, ter vaststelling.

8 Mondelinge terugkoppeling werkgeverscommissie door A. Strop

Arco Strop meldt de stand van zaken op de griffie. Er is een werkbijeenkomst geweest over 
de toekomst van de griffie en hierover is een memo in voorbereiding die met de 
werkgeverscommissie zal worden besproken. Uitkomsten komen vervolgens naar het 
presidium.  

9 Praktische zaken raad

Arco Strop meldt dat er een gesprek is geweest over het cameravolgsysteem in de 
raadzaal. Op korte termijn zal een demonstratie worden geregeld, vraag aan de fractie om 
enkele mensen hiervoor te vragen.
Memo begroting 2023: leesbaarheid wordt vergroot als een tabel wordt toegevoegd met de 
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totalen. Dit wordt voor 2024 meegenomen.

SLUITING

10 Rondvraag

Jaco Brand doet een persoonlijke mededeling.
Jacco Schook vraagt naar het (actuele) overzicht van nevenfuncties van de raadsleden. 
Griffie zoekt dit uit.
Verder vraagt Jacco Schook naar een gedane toezegging in de commissie Bestuur en 
Samenleving over het zwembad, dit wordt opgepakt. Ook vraagt Jacco Schook naar het 
programma van de heisessie en of het punt rond opkomst verkiezingen verwerkt zit in het 
programma. Griffie zal op korte termijn het programma doorzetten (check op 
aanpassingen).
Wim van Krimpen vraagt of een lijst met (mail)adressen en telefoonnummers van 
raads/commissieleden beschikbaar kan worden gesteld. Vanwege privacy moet dit eerst 
worden overlegd.
Arco Strop vraagt of het mogelijk is om het presidium weer te beleggen in de Stuurhut. Dit 
betekent wel dat de toegang via de tags aangepast moet worden. Griffie zoekt uit.
Verder meldt Arco Strop dat in het weekbericht van de griffie herhaaldelijk oproepen 
terugkomen (aanmelden bijeenkomsten en dergelijke) bij onvoldoende respons. Hij vraagt 
de fractievoorzitters om hier aandacht voor te hebben.
Jako Sterrenburg vraagt de stand van zaken rond de GR Souburgh.
De griffier meldt dat in de organisatie afscheid is genomen van Korstiaan de Waal, de bode. 
Namens raad en griffie is er een kado overhandigd.
Vanuit de organisatie kwam de vraag om een werkafspraak te maken inzake het proces 
rond de Initiatieventafel (omgevingswet). De lijst met initiatieven waarop al/geen advies 
gevraagd kan worden door het college zal voortaan via het presidium lopen (zoals LTA en 
LIS en lijst moties/toezeggingen).
De bijeenkomst om kennis te maken met de organisatie (was voorzien op 27 september, 
een uur voor de raad) schuift op naar 2023, na installatie nieuwe burgemeester. 

11 Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.


