
BESLUITENLIJST DIGITAAL PRESIDIUM 25 november 2020

Deelnemers: Jaco Brand, Haci Erdogan, Arco Strop, Herman Verweij, Ramon Pardo Kruidenier, Teus Stam

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

Agenda vergadering presidium

Datum: woensdag 25 november 2020
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Alblasserdam
Locatie:   Digitaal via MS Teams

Voorzitter:  J.G.A. Paans
Griffier:  I.M. de Gruijter

Opening

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

2 Vaststellen verslag 28 oktober 2020
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Regulier

3 Terugblik raadsronde november en mededelingen
Besluit
Over het digitaal vergaderingen tijdens de begrotingsraad van 10/12 november is er een tevreden
gevoel bij de fracties. De eerste avond werd als zeer intensief ervaren. De voorzitter geeft aan dat
dit ook door de ambtelijke ondersteuning zo ervaren is. Voor het college is er geen moment van
rust geweest. De opzet van de tweede avond, waarbij er feitelijk geen sprake was van een tweede
ronde maar meer een bespreking per onderwerp waar de discussie met elkaar werd opgezocht,
beviel goed.

De raad 24 november was een korte raad. De fracties bespreken hoe om te gaan met het
terugkerende element, woningvisie, bij de diverse onderwerpen.  
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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:
Naast de commissie Bestuur en Samenleving (digitaal) wordt ook een commissie Grondgebied
(digitaal) belegd. Enkele stukken worden aan de agenda toegevoegd als bespreekpunt. Bij de
commissie Grondgebied wordt de interim-directeur OZHZ uitgenodigd voor de bespreking van het
jaarprogramma 2021 OZHZ. Planning Bio's: alle geplande data worden goedgekeurd, inclusief de
Bio met het bestuur/directeur SOJ op 28 januari.Doorlopende lijst:het presidium verzoekt het
college de brief van de heer De Boer over het schoonmaken van de haven te beantwoorden.
Voorraadagenda: Zorg over de planning blijft en ook de prioritering is een blijvend aandachtspunt.
Motie en toezeggingen: de lijst wordt geactualiseerd. Afgesproken wordt dat wanneer een motie
afgehandeld wordt, geheel of gedeeltelijk, er op raadsniveau een afsluiting gezocht wordt.   

5 Stukken komende raadsronde
Samenvatting besluit:
Alle stukken zullen worden behandeld in de komende commissieronde. Het raadsvoorstel wijziging
APV wordt nog nagekeken op dubbeling.

Sluiting

6 Rondvraag
Besluit
Teus Stam doet een mededeling vanuit zijn fractie.

De raadsvergadering zal bij een code "ernstig" inzake Corona digitaal gehouden worden tenzij de
agenda van de raad daar anders om vraagt.

7 Sluiting
Besluit
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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