
PRESIDIUM
Besluitenlijst presidiumvergadering 9 mei 2022
 
Aanwezig Jaap Paans (voorzitter), Jaco Brand, Wim van Krimpen (plv), Arjan Dekker (plv), 

Arco Strop,  Ramon Pardo Kruidenier, Jako Sterrenburg, Petra Paulides (wnd. 
griffier), Ingrid de Gruijter (verslaglegging) Afwezig m.k.: Haci Erdogan en Herman 
Verweij

Voorafgaand aan dit overleg wordt gesproken over het conceptrapport over het zwembad. Hierbij
zijn de heren Kooiman en Bokhorst namens het bestuur van de BSSA aanwezig, wethouder Kraijo, 
Simone van Heeren, Ilona Binnerts (communicatie) en Herman Schnitker (afdelingshoofd). Het 
rapport wordt op hoofdlijnen toegelicht en vervolgens worden tijdpad, proces en persbericht 
besproken. Het presidium formuleert aandachtspunten ten behoeve van het raadsvoorstel, dat 
voor de zomer zal worden behandeld.  

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter staat met het presidium stil bij de afschuwelijke gebeurtenissen van 6 mei. Besloten 
wordt om de geplande werkbijeenkomst van de gemeenteraad van 13 en 14 mei niet door te 
laten gaan maar te verplaatsen tot na de zomer. In de volgende vergadering wordt een nieuwe 
datum gezocht. 

2. Besluitenlijst 6 april 2022
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Evaluatie vergaderingen en bijeenkomsten
Niet besproken.

4. Aanstaande vergaderingen en bijeenkomsten
b. Raadsvergadering 17 mei: komt niet te vervallen. In deze vergadering zal het rapport van de 
informateur worden besproken. De vergadering begint om 20.30 uur (vanwege afscheid 
wethouders met externen). Bij het punt Actualiteiten zal worden stilgestaan bij de gebeurtenissen
van 6 mei. Namens de raad wordt Herman Verweij gevraagd om het woord te voeren.
c. Commissievergaderingen: 
Grondgebied – voorzitter Albert Brasser
In het besloten deel van de vergadering kan door het college mondeling een eerste duiding 
worden gegeven op de RIB Bestuurlijke rapportage OTT. Rapportages over het onderzoek 
(geheim) kunnen door de raad worden ingezien.  
Bij het agendapunt mondelinge mededelingen van het college zal de wethouder worden gevraagd
naar de status van diverse bestemmingsplannen (Bockhorn, Pijlstoep, Oost Kinderdijk, Mercon)
Bestuur en Samenleving – voorzitter Arjan Dekker
De RIB Gehandicapten parkeren komt als bespreekstuk op de agenda. De tekst over dit 
onderwerp op de toezeggingenlijst klopt niet, dit wordt aangepast. 
RV Zienswijze Ontwerpbegroting VR ZHZ; hierbij is de tekst van het besluit nog niet correct, dit 
wordt aangepast. 
d. Raad 31 mei, afscheid Kees Jongmans en Arjan Kraijo en aanbieden coalitieakkoord. Op 2 juni 
wordt een raadsvergadering belegd met benoeming en installatie wethouders, toelating nieuwe 
raadsleden en bespreking van het coalitieakkoord. Na de raad van 2 juni verschijnt de Blik op de 
Raad in de Klaroen. 



5. Voorraadagenda
De voorraadagenda wordt nog verder aangepast. Memo komt volgende presidium terug op de 
agenda. 

6. Verzoeken, uitnodigingen en overzicht lijst beeldvormende en informatieve bijeenkomsten.
Bijeenkomst 20 september (kennismaking organisatie) komt volgende keer terug op de agenda 
van het presidium. 
6c 5 en 7 juli vervallen, 4 juli wordt ook niet ingevuld. Raadsvergadering met behandeling 
jaarstukken en de Algemene Beschouwingen is op 6 juli met starttijd 18.00 uur.  Ook de 
vergadering op 30 juni vervalt. 

7. Invulling vacatures in de gemeenteraad
a  GR Souburgh, namens PvdA: René Zonnebeld. Arco Strop en Jacco Schook stemmen hun 
kandidaatstelling af. 
b Na de benoeming van de wethouders zullen twee nieuwe raadsleden worden toegelaten tot de 
raad. 
c. In mei zal Arco Strop de Auditcommissie voorzitten, daarna zal in de commissie over het 
voorzitterschap worden gesproken. 
Naast Jaco Brand en Albert Brasser zullen Remco de Boer en Arjan Dekker als 
commissievoorzitters optreden. Haci Erdogan (vanavond afwezig) wordt nagevraagd. Jan Mark 
ten Hove wil als technisch voorzitter bij BIO's optreden. 

8 Praktische zaken raad
a. Vergaderschema na zomer - Komt volgende keer terug op de agenda.
b. Stand van zaken mailadressen raad - Helaas geen ontwikkelingen.

9. Mondelinge terugkoppeling werkgeverscommissie door A. Strop
a. Op 8 juni start de griffiemedewerker, fijne ontwikkeling!
b. Stand van zaken griffier wordt kort toegelicht. 

10 Rondvraag
Ramon Pardo Kruidenier doet een persoonlijke mededeling.
Jaco Brand vraagt naar de stand van zaken rond de gesprekken met het moskeebestuur. Dit zal 
tijdens de commissie aan de wethouder worden nagevraagd. 
Jaco Brand verwijst naar een gesprek tussen raad/ambtelijke organisatie over het ingediende 
amendement rond het laatst behandelde bestemmingsplan. Dat ging over de raad in positie. 
Vraag: komt de ambtelijke organisatie met een voorstel inzake dit onderwerp
Jako Sterrenburg geeft aan nog te wachten op een RIB over leges grafkosten. (analyse kosten)
Verder vraagt hij naar de status van de woningen aan de Ruigenhil en de ervaringen van de 
bewoners; er zijn al woningen verkocht, die dichtgespijkers zijn. Jako Sterrenburg zal dit bij de 
rondvraag van de commissie Grondgebied laten terugkomen. 
Ramon Pardo Kruidenier vraagt naar de mogelijkheid/kosten van een collectief lidmaatschap van 
de Nederlandse Vereniging van Raadsleden? Griffie zoekt dit uit.
De voorzitter meldt de urgentie om de fusie Drechtwerk/Sociale Dienst te bespreken. Mogelijk 
wordt dit dossier in de vergadering van de 17e  mei (raad) of de 24e  mei (commissie) toegevoegd 
aan de agenda. Op een later moment wordt nog aandacht besteed aan vertrokken wethouder, 
datum wordt gezocht, mogelijkheid bijvoorbeeld op 6 juli.

11. Sluiting
De voorzitter sluit om 23.05 de vergadering.
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