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OPENBARE BESLUITENLIJST
GECOMBINEERDE COMMISSIE  

23 NOVEMBER 2021
Locatie: Digitaal MS Teams
Toelichting: Aanwezig bij de openbare commissie Bestuur en Samenleving: Ramon Pardo Kruidenier 
(D66), Haci Erdogan (PvdA), Margreet de Deugd (CDA), Stavros Barzas (VVD), Jako Sterrenburg 
(CU), Jan Mark ten Hove (SGP), René Zonnebeld (PvdA), Corné van Werkhoven (SGP), Maarten-Jan 
van der Ende (SGP), Wim van Krimpen (PvdA), Jeffery Dame (VVD) Portefeuillehouders: de heer 
J.G.A. Paans en de heer C.W.M. Jongmans. Griffier: A.J.A. Conrad-Smit Voorzitter: Albert Brasser 
 

OPENING

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

Naar aanleiding van de agenda geeft hij aan dat het bij agendapunt 4 niet om een 
raadsvoorstel gaat, maar om een raadsinformatiebrief.
Wim van Krimpen geeft aan nog een actualiteit naar voren wil brengen. De voorzitter geeft aan 
dat dit bij de rondvraag kan.

2 Vaststellen besluitenlijst Commissie Bestuur en Samenleving d.d. 12 oktober 2021
De besluitenlijst van 12 oktober 2021 wordt aangepast bij de rondvraag, waar niet Maarten-Jan 
maar Jan Mark ten Hove de vraag stelde betreffende de JOP. 

De besluitenlijst wordt aangepast vastgesteld.

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college
Burgemeester Paans geeft aan kennis te hebben genomen van het kabinetsbesluit over 
vuurwerk. Hij benoemt de huidige stand van zaken rondom de aanpak van vuurwerkoverlast 
voor Alblasserdam. 

Wethouder Jongmans geeft aan dat de cijfers voor jeugdhulp deze week zullen worden bekend 
gemaakt.

BESPREEEKSTUKKEN

4 Raadsinformatiebrief advies subsidiëring Stichting Jeugdteams - Raadsinformatiebrief
De commissie adviseert de raadsinformatiebrief als ingekomen stuk op de doorlopende lijst 
van ingekomen stukken te plaatsen op de raadsvergadering van 30 november 2021.

5 Raadsvoorstel Wijziging Verordening Beschermd Wonen en Opvang - Raadsvoorstel
De wethouder zal diverse technische vragen beantwoorden via een raadsmemo voorafgaand 
aan de raad van 30 november. Dit raadsvoorstel zal voorlopig als hamerstuk op de agenda 
voor de raad van 30 november worden geplaatst, tenzij de beantwoording van de technische 
vragen nog een bespreking noodzakelijk maakt.

6 Raadsvoorstel Actualiseren overzicht Moties en Toezeggingen - Raadsvoorstel
De motie van 8 juli 2021 over de opgang Nedersassen zal medio januari 2022 worden 
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afgehandeld met een raadsvoorstel.

De commissie adviseert het raadsvoorstel als een hamerstuk te agenderen voor de raad van 
30 november 2021.

7 Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2021 - Raadsvoorstel
Over dit raadsvoorstel heeft de raad in de vergadering van 9 november 2021 een besluit 
genomen. Dit voorstel is voor deze commissie geagendeerd om eventuele technische vragen 
te beantwoorden. Met de behandeling van dit voorstel is daarmee dit dossier afgehandeld. 

8 Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Beleidsplan LHBTI 2020-2022 Alblasserdam - 
Raadsinformatiebrief
De commissie adviseert deze raadsinformatiebrief op de doorlopende lijst van ingekomen 
stukken te plaatsen voor de raad van 30 november 2021.

9 Raadsinformatiebrief Voortgang Hersteloperatie Toeslagenaffaire - Raadsinformatiebrief
De commissie adviseert deze raadsinformatiebrief te plaatsen op de doorlopende lijst 
ingekomen stukken voor de raad van 30 november 2021.

INGEKOMEN STUKKEN

10 Raadsinformatie beëindigen aanwijzing veiligheidsrisicogebied - Raadsinformatiebrief
De commissie adviseert de raadsinformatiebrief te plaatsen op de doorlopende lijst van 
ingekomen stukken voor de raad van 30 november 2021.

11 Raadsinformatiebrief Beantwoording Schriftelijke Vragen SGP-fractie over vaccinatie - 
Raadsinformatiebrief
De commissie adviseert de raadsinformatiebrief te plaatsen op de doorlopende lijst van 
ingekomen stukken voor de raad van 30 november 2021.

12 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen Pvda inzake 
Gehandicaptenparkeerplaatsen en -parkeerkaarten - Raadsinformatiebrief
Wim van Krimpen verzoekt deze raadsinformatiebrief door te zetten naar het Presidium met 
het verzoek om de raadsinformatiebrief als bespreekstuk te agenderen voor de raadsronde van 
december.

SLUITING 

13 Rondvraag
Wim van Krimpen benoemd de schrijnende situatie die is ontstaan bij het zwembad met de 
invoering van de nieuwe corona regels, waardoor sommige ouders niet naar binnen mogen om 
hun kinderen te begeleiden. Hij vraagt het college te zoeken naar een passende oplossing 
hiervoor. Burgemeester Paans beaamt dit en geeft aan in gesprek te zijn met de stichting 
BSSA, die hiervoor verantwoordelijk is. Het zal zeer lastig zijn om hiervoor een passende 
oplossing te vinden.

Margreet de Deugd geeft aan trots te zijn op de activiteiten die Alblasserdam organiseert voor 
de jeugd. Ook de meest recente filmactie via het ABC-team. Zij vraagt aandacht om 
Alblasserdamse jeugd die buiten Alblasserdam naar school gaat te betrekken in deze 
activiteiten. Wethouder Jongmans geeft aan dat er ook aandacht is voor deze doelgroep en dat 
men dit nu aan het uitzetten is.

14 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.10 uur de vergadering.


