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OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE GRONDGEBIED  

17 JANUARI 2023
Locatie: Raadzaal
Toelichting: Aanwezig bij de openbare commissievergadering: de heren Jaco Brand (SGP), Bas 
Romeijn (ChristenUnie), Erno Hartsuiker (CDA), Robert van der Rhee (CDA), Arjan Dekker (VVD), Jan 
Lok (PvdA), Orhan Yilmaz (PvdA), Arne Verwoert (D66) en mevrouw Tessa Stegman (D66). 
Portefeuillehouders: de wethouders R. (Ramon) Pardo Kruidenier (t/m agendapunt 4), F.C. (Freek) de 
Gier en M. (Marten) Japenga (beide vanaf agendapunt 5). Commissiegriffier: mevrouw  A.C.C. (Ada) 
Dekker Voorzitter: de heer R. (Remco) de Boer 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Grondgebied d.d 8 december 2022

De besluitenlijst van de commissie Grondgebied van 8 december 2022 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college

Geen mededelingen vanuit het college.

BESPREEKSTUKKEN

4 Aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet Transferium Kinderdijk - Voorstel

De commissie bespreekt het voorstel in twee termijnen. Wethouder Pardo Kruidenier 
reageert op de gemaakte opmerkingen en beantwoordt de vragen. De wethouder komt in 
maart terug bij de commissie met het financieel arrangement. De SGP fractie geeft aan nog 
nader te onderzoeken welk besluit er is genomen in de raadsvergadering van december 
2021. De voorzitter concludeert dat de commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te 
agenderen voor de raadsvergadering van 24 januari.

5 Participatiebeleid initiatiefnemers - Voorstel

De commissie bespreek het voorstel en geeft aan dat het een duidelijk en helder voorstel is. 
Door de heer Brand van de SGP wordt gevraagd of alle drie de niveaus noodzakelijk zijn en 
of de beperkte participatie meerwaarde heeft.  De wethouder De Gier beantwoordt de 
vragen van de commissie en geeft aan dat de initiatieventafels een meerwaarde hebben. 
Van het participatiebeleid gaat een publieksvriendelijke versie gemaakt worden en onder 
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meer op de website geplaats. De commissie adviseert het beleidsstuk als hamerstuk door 
te zenden naar de raadsvergadering van 24 januari.   

6 Programma Stedelijk Waterbeheer 2023-2027 - Voorstel

In de eerste termijn vraagt de commissie naar de invulling van de nog niet ingevulde FTE's. 
De wethouder geeft aan dat na de vaststelling van het programma door de raad er gestart 
zal worden met de werving. Een technische vraag van de D66 fractie zal door de heer Arne 
Verwoert schriftelijk worden toegezonden. Indien de beantwoording afdoende bevonden 
wordt, kan het voorstel als hamerstuk doorgezonden worden naar de raadsvergadering van 
24 januari.  

7 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA oplaadpunt elektrische auto - 
Raadsinformatiebrief

De PvdA heeft aanvullende vragen over de beantwoording van de schriftelijk vragen over 
oplaadpunten voor elektrische auto's. De wethouder beantwoordt de vragen of het 
beleidsplan niet sneller kan worden opgepakt. De wethouder geeft daarbij aan dat het 
beleid breder is dan alleen de gemeente Alblasserdam en daarmee afhankelijk is van 
provincie en regio. De voorzitter concludeert dat deze raadsinformatiebrief als ingekomen 
stuk kan worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 24 januari.   

SLUITING

8 Rondvraag

Jaco Brand (SGP) vraagt over de brief over bomenkap Oost-Kinderdijk 9. De brief staat 
geagendeerd voor de raadronde van maart, maar hij wil de wethouder De Gier graag 
attenderen op een zinsnede uit de brief. Volgens de heer Brand stonden de bomen nog 
overeind ten tijde van brief. De wethouder geeft aan dit uit te zoeken.

Erno Hartsuiker (CDA) heeft een vraag over de herbestrating van de Prins Bernhardstraat/ 
Marijkestraat en de verkeerssnelheid in deze straten. Erno Hartsuiker verzoekt de 
wethouder duidelijk te communiceren over de werkzaamheden aan de omwonende. De 
wethouder Japenga geeft aan te onderzoeken of aanvullende communicatie noodzakelijk 
is.  

9 Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.00 uur.


