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OPENBARE BESLUITENLIJST
PRESIDIUM  

18 JANUARI 2022
Locatie: Digitaal MS Teams
Toelichting: Aanwezig bij deze digitale vergadering: Jaco Brand (SGP), Haci Erdogan (PvdA), 
Ramon Pardo Kruidenier (D66), Jako Sterrenburg (CU), Arco Strop (CDA), Herman Verweij (VVD). 
Griffier: P.A. (Petra) Paulides, wnd. Verslaglegging: A.M. (Anneke) Bode-Huizer, plv. raadsgriffier.  
Voorzitter: burgemeester J.G.A. (Jaap) Paans. 
 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda
Voorafgaand aan dit presidium gaven wethouder Arjan Kraijo en gemeentesecretaris Simone 
van Heeren een inkijkje in het verschil van inzicht dat er is met de aannemer die het 
gemeentehuis verbouwd heeft. 

De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur en heet allen welkom. In het bijzonder de 
beoogd waarnemend raadsgriffier Petra Paulides. Beëdiging staat gepland in de 
raadsvergadering van 1 februari 2022. 
Petra stelt zich kort voor. 

2 Vaststellen besluitenlijst vergadering presidium  1 december 2021
De besluitenlijst van de vorige presidiumvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

REGULIER

3 Terugblik raadsronde december
Er wordt teruggeblikt op de raadsronde van december.  Voor raadsleden was dit geen prettige 
vergaderronde. Er lag te veel druk op de stukken, de avonden duurden te lang. Streven is om 
met de nieuwe raad het heft steviger in handen te nemen en niet de voorraadagenda zoals die 
nu gebruikt wordt, leidend te laten zijn.

N.a.v. de behandeling van plan Oost-Kinderdijk nabij 9 wordt de griffie een memo gevraagd 
t.a.v. vaststelling bestemmingsplannen. Liefst voor a.s. dinsdag als er weer twee 
bestemmingsplannen op de agenda staan. 

In de komende raadsvergadering zal bij de vaststelling van de besluitenlijst kort gesproken 
worden over het besluit om niet akkoord te gaan met raadsvoorstel bestemmingsplan Oost 
Kinderdijk nabij 9. De griffie levert hiervoor een korte uitleg richting raadsleden. 

AGENDA'S KOMENDE RAADSRONDE

4 Concept-agenda Commissie Bestuur en Samenleving 25 januari 2022
De agenda's voor de komende commissieronde worden doorgenomen. Besloten om zowel op 
dinsdag als donderdag commissieavond te houden (digitaal!) waarbij aanvangstijdstip van 
donderdag wellicht iets later is indien het OKA-debat digitaal doorgang vindt. 
De raadsinformatiebrief Afronding 213a onderzoek gaat deze raadsronde niet mee maar wordt 
doorgeschoven voor behandeling in de nieuwe raad. 
Bij de commissie Bestuur en Samenleving op 25 januari is Haci Erdogan voorzitter. 
Voor 27 januari wordt Albert Brasser gevraagd. 
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Eventueel vindt de raadsvergadering van 1 februari wel fysiek plaats, dit zal afhangen van de 
agenda.

5 Concept-agenda Commissie Grondgebied 25 januari  2022
De onderwerpen voor de Commissie Grondgebied worden verdeeld over twee avonden. 
Voor de commissie van 25 januari wordt Arie van 't Zelfde gevraagd als voorzitter, de 27e 
januari neemt Jaco Brand het voorzitterschap voor zijn rekening. 

6 Voorraadagenda 
Kort besproken.  Wethouder Kraijo liet weten dat in februari een RIB of memo komt n.a.v. de 
kinderboerderij (die staat nog niet op voorraadagenda). Verder mist het presidium het 
gevraagde beleid t.a.v. huisvesting (Nic.Beetsstraat en ParticiPand). 

Presisidum geeft college in overweging om de aangenomen moties Zelfbewoningsplicht en 
Toewijzing nieuwbouwwoningen aan Alblasserdammers te combineren en geïntegreerd 
voorstel te maken en dit z.s.m. zoals raad heeft gevraagd
Gevraagd wordt naar de reden dat de Kade damwand opeens is opgeschoven naar Q4. 
T.a.v.  rioleringsplan: klopt het eerst dat nu eerst basisrioleringsplan voorligt en dan vervolgens 
een uitvoeringsplan (in mei?)

7 Planning BIO's
Overzicht akkoord. Alle nog niet ingeplande BIO's en kennismakingen worden doorgeschoven 
naar de nieuwe raadsperiode. 

8 Doorlopende lijst ingekomen stukken
Geen bijzonderheden. 

9 Verkiezingen en acties daaromheen
T.a.v. Cursus Actief in de politiek: tot nu toe 9 aanmeldingen. Vandaag verschijnt nogmaals 
een oproep in De Klaroen. 
Raadsleden wordt gevraagd om zich op te geven voor de speeddates op 16 februari. 

Raadsronde na verkiezingen: In april wordt indien nodig een raadsvergadering gehouden 
(zonder commissieronde) waarin beleidsarme stukken behandeld kunnen worden, die geen 
uitstel dulden (aanvraag kredieten etc.). De geplande commissieavond op 12 april vervalt 
daarmee en is beschikbaar als Reserve avond.  

Verkiezingen: De notitie verkiezingen komt op 2 februari aan de orde in een vergadering met 
de lijsttrekkers (19.30 uur). Aanvangstijd presidium 2 februari schuift daardoor naar 20.30 uur. 
De avond met RTV Rijnmond op 22 februari gaat plaatsvinden vanuit Landvast. 
Griffie organiseert een lijsttrekkersdebat op 9 maart. 
Als Makado niet beschikbaar is voor Verkiezingsmarkt dan kan de Rederij dit faciliteren. 
Partijen kopen verder zelf ruimte in, in De Klaroen. 

Het OKA debat stond gepland op 27 januari. Dit wordt niet fysiek gehouden. Wellicht nog wel 
digitaal (van 19.00 tot 20.00 uur). Lijsttrekkers worden dan verwacht in de studio van Cees van 
der Wal. Duidelijkheid omtrent e.e.a. volgt vrijdag als OKA weet of er 30 of meer aanmeldingen 
zijn. Zo niet, dan wordt dit gecancelled (en kan de commissieavond om 19.30 uur starten). 

STUKKEN KOMENDE RAADSRONDE 

10 Vaststellen verordeningen Sociaal Domein ivm de transitie GR-Drechtsteden - 
Raadsvoorstel

11 Fusie SOBA met OZHW: statutenwijziging - Raadsvoorstel
12 Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Alblasserdam 2022 - 

Raadsvoorstel
13 Verordening nadeelcompensatie Alblasserdam 2022 - Raadsvoorstel
14 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplannen Oost Kinderdijk-Pijlstoep - 

Raadsvoorstel
15 Vaststelling bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209 - Voorstel

T.a.v. dit raadsvoorstel wordt gevraagd om een kort overzicht van de wijzigingen die vanaf  de 
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1e participatie tot ter inzage legging zijn doorgevoerd. 
Op hoofdlijnen de wijzigingsmomenten en aard van de wijziging duiden. 

16 Vaststellen Archiefverordening en Beheerverordening 2022 - Raadsvoorstel
17 Zienswijze begrotingswijziging DG&J 2022 - Raadsvoorstel
18 Vaststellen Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Alblasserdam - Raadsvoorstel
19 Onttrekking openbare weg Wattstraat - Raadsvoorstel
20 Kredietaanvraag Opgang Nedersassen - Raadsvoorstel
21 Rekenkamerrapport: onderzoek naar de doeltreffendheid van preventie in het 

jeugdhulpbeleid van de gemeente Alblasserdam - Voorstel
22 Wateroverlast C. Smitstraat  - Raadsvoorstel
23 Afronding 213a onderzoek (Samenwerking vrijwilligersbesturen) - Raadsinformatiebrief
24 Stand van zaken Wet inburgering - Raadsinformatiebrief
25 Raadsinformatiebrief Samenwerkingsovereenkomst serviceorganisatie Dordrecht en 

afrondingsovereenkomst GRD - Raadsinformatiebrief
26 Vaststellen Jaarprogramma OZHZ 2022 - Raadsinformatiebrief
27 Raadsinformatiebrief Stand van zaken GREX Staalindustrieweg - Raadsinformatiebrief
28 Raadsinformatiebrief Overzicht Jeugdzorg Alblasserdam 2020-2021 en gevolgen 

solidariteit - Raadsinformatiebrief
29 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke  vragen Pvda rondom 

Gehandicaptenparkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerkaarten - Raadsinformatiebrief
OVERIGE

36 Raadsmemo Governance Werelderfgoed - Memo
31 Raadsmemo Jaarverslag Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten 2020-2021 - Memo
32 GEHEIM Raadsvoorstel Gunning en aanwijzen accountant 2022 - 2025 - Voorstel
33 Aanwijzen tijdelijk waarnemend raadsgriffier - Voorstel
SLUITING

34 Rondvraag
Griffie wordt gevraagd nog even goed naar de afscherming van bijlagen bij de stukken te 
kijken.  

Tot slot kort gereflecteerd op de brief die SGP en CU naar de minister president gestuurd 
hebben en die door de overige partijen om hen moverende redenen niet ondertekend werd, 
maar wat in de pers iets anders werd geïnterpreteerd.  

Gevraagd wordt naar een evaluatie van de jaarwisseling. Burgemeester meent dat dit in de 
februari ronde beschikbaar is.   

Het afscheid van college en raad wordt in de volgende presidiumvergadering besproken. 

35 Sluiting
De voorzitter sluit deze digitale vergadering om 23.16 uur en dankt allen voor hun inbreng. 


