
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING dinsdag 25 mei 2021 vanaf 19.30 uur, digitaal via MS
Teams

Aanwezig:  de leden Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP),
Harrold van Vliet (SGP), Jan Mark ten Hove (SGP), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen
(PvdA), Orhan Yilmaz (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Arco Strop (CDA), Arie van 't Zelfde
(CDA), Margreet de Deugd (CDA), Herman Verweij (VVD), Arjan Dekker (VVD), Stavros Barzas
(VVD), Ramon Pardo Kruidenier (D66), Jacco Schook (D66), en Jako Sterrenburg (CU)
en de wethouders de heren C.W.M. Jongmans, A. Kraijo en P.J. Verheij. 
Afwezig m.k.: raadslid Teus Stam (CU) en raadsgriffier mevrouw I.M. de Gruijter

Griffier: mevrouw A.M. Bode-Huizer (plv)
Voorzitter: de burgemeester de heer J.G.A. Paans

Opening

1 Opening en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter inventariseert de aanwezigheid van de raadsleden. Op de heer Teus
Stam (CU) na zijn alle raads- en collegeleden aanwezig, zodat het quorum
aanwezig is. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen, ook de kijkers via de livestream,
welkom. Afwezig is nog onze raadsgriffier mevrouw Ingrid de Gruijter. De voorzitter
leest op haar verzoek een verklaring voor en wenst haar namens de gemeenteraad
sterkte toe bij haar verdere herstel. 

Alvorens de agenda vast te stellen, informeert de voorzitter of agendapunt 8 een
bespreekpunt blijft. 
Herman Verweij geeft aan dat zijn fractie dit (samen met het aanvullend memo) nog
wel wil bespreken. 
Met de constatering dat de agendapunten 6 en 7 in samenhang besproken zullen
worden, wordt de agenda vastgesteld. 

2 Vaststellen verslag raadsvergadering 20 april 2021
Besluit
De besluitenlijst, die pas op een laat moment kon worden toegevoegd, wordt
ongewijzigd vastgesteld. 

Regulier

3 Inspreekrecht burgers
Besluit
Mevrouw Erica Buizert heeft zich gemeld als inspreekster. De brief die zij aan de
raad stuurde, is te vinden op de Doorlopende lijst ingekomen stukken onder punt
26. De voorzitter geeft mevrouw Buizert gelegenheid om in te spreken over het
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onderwerp van haar brief: de ontwikkelingen op de locatie Polderstraat (manege). 
In reactie op de inspraak geeft Ramon Pardo aan dat in de commissie gevraagd is
om de raad te informeren over de stand van zaken t.a.v. de ontwikkelingen aan de
Polderstraat. De wethouder heeft toegezegd middels een memo de raad hierover
op de hoogte te stellen. 
Hierna vertelt wethouder Kraijo dat een groep omwonenden hem gevraagd heeft
om een gesprek. Dit wordt ingepland. 
De voorzitter dankt mevrouw Buizert voor haar inspraak. 

4 Actualiteiten
Besluit
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 

Bespreekstukken

5 Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 en zienswijze op Ontwerpbegroting 2022
Veiligheidsregio ZHZ

Besluit
Dit raadsvoorstel heeft geen commissiebehandeling gehad doordat op de dag na de
commissie er een digitale bijeenkomst was voor raadsleden waarin ook de
begroting van de Veiligheidsregio behandeld werd. Diverse fracties stellen nog
vragen en maken opmerkingen. 
De voorzitter, als portefeuillehouder op dit domein, beantwoordt de vragen en gaat
in op de opmerkingen. 
De concept-zienswijze wordt door de fracties onderschreven. Het raadsvoorstel
wordt hierna met algemene stemmen aangenomen en is daarmee vastgesteld. 

6 Raadsvoorstel Kaders Kinderdijk: Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag
(2683908)

Besluit
Bij de behandeling van dit voorstel wordt ook de raadsinformatiebrief van
agendapunt 7 betrokken. Afgelopen vrijdag is een aanvullend memo aan de stukken
toegevoegd. 
Herman Verweij kondigt een amendement aan, dat door D66 zal worden ingediend.
Zijn fractie heeft dit mede ondertekend.  
Ramon Pardo dient een amendement in over het rijden van de shuttlebus op
zondag. Voorgesteld wordt om de volgende zinnen te verwijderen: "De verwachting
is dat het niet noodzakelijk is dat de shuttle dit seizoen op zondag gaat rijden. Mocht
de noodzaak in het seizoen toch ontstaan dan wordt dit voorgelegd aan het
college." 
Bij de verdere behandeling blijken ook de ChristenUnie-, PvdA- en CDA-fractie dit
amendement te steunen. Alleen de SGP-fractie laat weten dit niet te steunen. 
Wethouder Kraijo beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op het amendement. 
Hierna laat de voorzitter weten dat het amendement eigenlijk geen amendement is,
want het wijzigt niet de tekst van het besluit, maar een deel van het raadsvoorstel
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(m.n. de uitvoering zoals verwoord in het voorstel). De tekst zou eventueel in een
motie vervat kunnen worden of dient te worden aangepast zodat een deel van het
besluit (bijv. de concept-tekst van de Kaders) wordt geamendeerd. De partijen
geven hierop hun reactie, waarna de heren Verweij en Pardo zich beraden over de
vorm en de tekst.

Ondertussen behandelt de raad agendapunt 14 - de benoeming van een
commissielid voor de CU-fractie. Na de overhandiging van bloemen en
ondertekening van de Integriteitsverklaring  blijken de heren Verweij en Pardo nog
in bespreking. 
De voorzitter schorst de vergadering om 21.10 uur. 

De voorzitter heropent de vergadering om 21.20 uur en geeft het woord aan Ramon
Pardo. De heer Pardo zegt dat besloten is om een amendement in te dienen op de
tekst van Kader 6 (zie onderstaande tekst van het amendement).  
De SGP-fractie vraagt bij monde van Harrold van Vliet om een korte schorsing
zodat er fractieberaad kan plaatsvinden. 
Hierop schorst de voorzitter de vergadering om 21.30 uur. 

Om 21.45 uur heropent de voorzitter de vergadering. 
Wethouder Kraijo reageert op het voorliggende amendement. 
Hierna vindt behandeling in 3e termijn plaats. Tijdens deze bespreking laat Jaco
Brand weten dat - als dit amendement wordt aangenomen - zijn partij in gesprek zal
gaan met andere coalitiepartijen omdat deze tekst niet strookt met de afspraken die
in de coalitie zijn gemaakt. 

Na de besprekingen brengt de voorzitter het amendement in stemming en
concludeert dat het amendement is aangenomen met 13 stemmen voor (D66:2,
VVD:3, CU:1, PvdA:4 en CDA:3) en 5 stemmen tegen (SGP). 
Vervolgens brengt de voorzitter het geamendeerde raadsvoorstel in stemming en
concludeert dat de gemeenteraad na beraadslagingen in meerderheid (D66:2,
VVD:3, CU:1, PvdA:4 en CDA:3) akkoord gaat met het geamendeerde voorstel. Het
geamendeerde voorstel is daarmee vastgesteld met de kanttekening dat de
SGP-fractie (5 stemmen) tegen dit voorstel heeft gestemd. 

Titel: Raadsvoorstel Kaders Kinderdijk: Hoe om te gaan met zondag als speciale
dag

Status: Aangenomen
Indieners: 
Ondergetekenden stellen bij amendement voor de volgende in het voorstel
opgenomen tekst: “Indien er naast het reguliere OV over weg of water een aparte
shuttlebus gaat rijden, moet die ook op zondag kunnen rijden”te wijzigen in: “Indien er
naast het reguliere OV over weg of water een aparte shuttlebus gaat rijden, zal
deze ook op zondag gaan rijden”. Herman Verweij, fractievoorzitter VVD.Ramon
Pardo, fractievoorzitter D66.

7 Raadsinformatiebrief Voortgang Uitvoeringsprogramma Kinderdijk
Besluit
Deze raadsinformatiebrief is betrokken bij de behandeling van agendapunt 6. 
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8 Raadsmemo Voortgang aanbesteding Oude Bibliotheek
Besluit
Aan dit memo is een aanvullend memo toegevoegd. Vanuit de fracties komen
vragen over wat er voor het geld verkregen wordt, hoe de wethouder de raad
informeert en in positie brengt. Deze vragen worden door wethouder Jongmans
beantwoordt. De vragen rond het proces worden ter evaluatie meegenomen naar
het presidium. 
Tot slot concludeert de voorzitter dat de memo's met inachtneming van het
besprokene voor kennisgeving zijn aangenomen. 

Hamerstukken

9 Raadsvoorstel Omgevingsvisie: Vrijgave voor participatie van De eerste Stap
Besluit
Dit raadsvoorstel wordt zonder bespreking met algemene stemmen aangenomen en
is daarmee vastgesteld. 

10 Raadsvoorstel Storting cumulatief preferente aandelen Stedin Holding N.V.
Besluit
Dit raadsvoorstel wordt zonder bespreking met algemene stemmen aangenomen en
is daarmee vastgesteld. 

11 Raadsvoorstel Jeugdhulp naar voren
Besluit
Dit raadsvoorstel wordt zonder bespreking met algemene stemmen aangenomen en
is daarmee vastgesteld. 

Ingekomen stukken

12 Doorlopende lijst ingekomen stukken 
Samenvatting besluit:
De stukken op de Doorlopende lijst worden voor kennisgeving aangenomen,
behalve de stukken: 3: Wim van Krimpen vraagt om de Stichting Beeldenpark
Drechtoevers een korte dankbrief te sturen voor het werk dat ze in Alblasserdam
doen. Overige fracties stemmen hiermee in;28: Harrold van Vliet stelt hierover een
vraag die door wethouder Kraijo wordt beantwoord;15,16,17: Ramon Pardo vraagt
of de begrotingen van DG&J en OZHZ nog terug komen in de raad. Dat is
inderdaad het geval. Deze worden in handen van het college gesteld ter
advisering;4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 44 en 45: deze worden in
handen van het college gesteld ter advisering of afdoening. 

Benoemingen
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13 Raadsvoorstel benoeming commissielid CU-fractie
Besluit
Tijdens de behandeling van agendapunt 6 wordt het Raadsvoorstel tot benoeming
van de heer B. Romeijn als commissielid namens de CU-fractie zonder
beraadslaging met algemene stemmen aangenomen. De heer Romijn ontvangt een
boeket als welkomstgroet en tekent de integriteitsverklaring. De voorzitter feliciteert
hem met deze benoeming en wenst hem succes toe bij het werk als commissielid. 

Hierna verlaat de heer Romeijn de raadzaal en gaat de raadsbehandeling van
agendapunt 6 verder. 

Sluiting

14 Sluiting
Besluit
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.40 uur. 
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Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van de gemeente Alblasserdam op 29 juni 2021. 

De griffier,                                         De voorzitter, 

A.M. Bode-Huizer, plv.                      J.G.A. Paans. 


