
BESLUITENLIJST PRESIDIUM d.d. 31 maart 2021

Aanwezig: Jaco Brand, Haci Erdogan, Arco Strop, Herman Verweij, Ramon Pardo
Kruidenier, Jako Sterrenburg

Voorzitter: J.G.A. Paans
Griffier: A.J.A. Conrad-Smit

Opening

1 Opening en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet alle deelnemers welkom. De agenda
wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Vaststellen besluitenlijst presidium 9 maart 2021
Besluit
De besluitenlijst van 9 maart wordt ongewijzigd vastgesteld.

Regulier

3 Terugblik vorige raadsronde
Besluit
De raadsronde van maart wordt doorgenomen. Vanuit de commissie Bestuur en
Samenleving wordt opgemerkt dat er veel tijd is besteed aan de ingekomen
stukken. Het Presidium vraagt aandacht bij de fractieleden om de inbreng bij
ingekomen stukken kort te houden. Het is de intentie om hier alleen een
verduidelijkende vraag te stellen. 

Indien er een besloten gedeelte is bij een commissievergadering zorgt de griffie
voor procesmatige ondersteuning.
Aangezien de besloten commissie Grondgebied met de besloten mededeling van
wethouder Verheij door omstandigheden niet heeft plaats gevonden zal dit
alsnog in de raadsronde van april worden meegenomen.

 

Pagina 1



Komende raadsronde

Het presidium oordeelt of de stukken rijp zijn voor besluitvorming en stelt de agenda's voor
de komende raadsronde vast.

4 Agendas komende raadsronde
Samenvatting besluit:
Extra commissie Bestuur en Samenleving 6 april: De namen van de insprekers
zullen worden vermeld in i-babs. Commissie Grondgebied: Raadsvoorstel
Transferium wordt in eerste instantie van de agenda gehaald. De rib Uitwerking
plan Wipmolenlocatie wordt bespreekstuk. De rib lokale duiding RIGO gaat naar
de bio Wonen van 8 april. Arie van 't Zelfde is voorzitter.Commissie Bestuur en
Samenleving: De rib Groeiagenda Wintermonitor gaat naar de commissie
Grondgebied als ingekomen stuk (alle stukken inzake groeiagenda komen op de
agenda van de commissie Grondgebied). Haci Erdogan is voorzitter. 

5 Stukken komende raadsronde
Samenvatting besluit:
Het raadsvoorstel locatiekeuze Transferium voldoet volgens het Presidium niet
aan de verwachtingen die zijn benoemd in de Bio van 11 maart. De plussen en
minnen zouden duidelijk benoemd worden, waarna de raad een keuze zou
kunnen maken. Wanneer het raadsvoorstel wordt aangepast en aangevuld met
een duidelijke en specifieke reden waarom het raadsvoorstel toch mee moet met
de raadsronde van april kan het wellicht na goedkeuring alsnog op de agenda
van de commissie Grondgebied worden geplaatst. Het Presidium wil dan ook
graag de geheime raadsmemo uit de zomer van 2020 toevoegen aan de
stukken.Het Presidium gaat akkoord met de behandeling van de overige
aangeleverde stukken voor de raadsronde van april. 

Sluiting

6 Rondvraag
Besluit
- Jako Sterrenburg vraagt naar de vergadermogelijkheden in De Rederij. De
griffie onderzoekt de mogelijkheden.
- Ramon Pardo Kruidenier vraagt naar de status van kerkbezoek in Alblasserdam
ihkv Corona. De burgemeester geeft aan dat binnen Alblasserdam er een
beperkt aantal kerkgenootschappen zijn die met meer dan 30 personen bijeen
komen, maar dat hierbij de 1,5 meter afstand, hygiëne, administratie en
ordentelijkheid in acht worden genomen. Men heeft er ook voor gekozen
meerdere bijeenkomsten te houden. Op dit moment is de situatie acceptabel, is
er goed contact en blijft de situatie gemonitord worden op excessen. 
- Ramon Pardo Kruidenier vraagt naar de openbaarheid van de notulen van het
college. Soms duurt dit vrij lang en is de actualiteit voorbij. De burgemeester
geeft aan dat een termijn van 3 weken reëel is. Er zal aandacht hiervoor worden
gevraagd, maar mocht het langer duren dan graag een direct verzoek naar de
gemeentesecretaris.
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7 Sluiting
Besluit
De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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