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OPENBARE BESLUITENLIJST
GECOMBINEERDE COMMISSIE  

13 SEPTEMBER 2022
Locatie: Commissiekamer Ruim

Aanwezig: Jan Mark ten Hove (SGP), René Zonnebeld (PvdA), Coby van der Linden (PvdA), Herman 
Verweij (VVD), Stavros Barzas (VVD), André Ruikes (CDA), Daniëlle de Jong (CDA), Jacco Schook 
(D66), Arne Verwoert (D66), Jako Sterrenburg (CU), Anita van Schijndel (CU)
Portefeuillehouders: M. de Deugd, J.R. Pardo, M. Japenga, J.G.A. Paans
Voorzitter: Haci Erdogan
Griffier: Ingrid de Gruijter

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De voorzitter vraagt de 
commissie om na sluiting van de vergadering nog een deel in beslotenheid te vergaderen, 
de commissie stemt in met de voorgestelde agenda. 

2 Vaststellen besluitenlijst commissie 14 juni 2022

De besluitenlijst van 14 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college

Wethouder Pardo meldt dat de gemeente een nieuwe lening afsluit en licht dit kort toe.
Wethouder de Deugd doet een mededeling over de zwemlessen van Alblasserdamse 
schoolkinderen (uitwijk naar Sliedrecht) en legt uit hoe de situatie rond abonnementen van 
volwassenen geregeld is. Jacco Schook wil aandacht voor de kinderen waarvan de ouders 
de zwemlessen niet kunnen betalen en die nu via school geen zwemles krijgen. Hiervoor 
zijn ondersteunende middelen beschikbaar, de wethouder zal dit op de scholen melden.
Verder meldt wethouder de Deugd dat onderzoek uitwijst dat in de buurgemeenten pfas in 
de moestuingewassen is aangetroffen, maar dat dit in Alblasserdam niet aan de orde is. De 
wethouder houdt contact met de buurgemeenten om de situatie te volgen. De suggestie om 
eventueel een bericht te plaatsen op de gemeentelijke pagina van de Klaroen/website 
neemt de wethouder mee.
Burgemeester Paans geeft een toelichting op de boerenprotesten die deze zomer in het 
dorp zijn gehouden. Hij betreurt het dat Alblasserdamse ondernemers hierbij onder druk zijn 
gezet. Er heeft een constructief gesprek plaatsgevonden met de actievoerders, goed om 
met deze groep in contact te zijn. Het zou goed zijn om ook een gesprek te beleggen met 
een delegatie van de raad. Er is nagedacht over een publieksvriendelijke actie bij het 
Havenfestival, er is afgesproken dat de groep hiervoor ruimte krijgt op het raadhuisplein 
tijdens de braderie.
Rond de opvang van asielzoekers meldt de heer Paans de stand van zaken. De 
verwachting rond de plaatsing van statushouders is dat de gemeente de opgelegde 
taakstelling gaat halen. Vanuit de commissie worden complimenten gemaakt voor wat 
bereikt is. Er verschijnt een artikel in de media over de stand van zaken, mogelijk volgt 
daarna nog een videobericht van de burgemeester.
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Over de zedenzaak die in Alblasserdam speelt meldt de burgemeester dat het proces loopt. 
De samenwerking van professionals in het Brughuis (CJG) loopt goed, zij zijn actief 
betrokken bij deze situatie. 

BESPREEKPUNTEN

4 Zienswijze op 1e begrotingswijziging DG&J inclusief SOJ 2022 - Raadsvoorstel

Wethouder Pardo geeft aan dat een lokale zienswijze zeker nut heeft, dit geeft steun aan de 
bestuurder. Vanuit Alblasserdam zit de wethouder Financiën in het AB van de dienst, maar 
er vindt intensief afstemming plaats met wethouder de Deugd over de inhoud. Deze 
constructie kan rekenen op steun vanuit de commissie. Sturen op financiën maar gedreven 
door inhoud. 
Het raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 27 september.

SLUITING

6 Rondvraag

René Zonnebeld vraagt in relatie tot hoge kosten/gasprijzen naar de status van 
verenigingen en of deze situatie van invloed gaat zijn op de contributie. Deze vraag zal hij 
als schriftelijke vraag indienen.
Jan Mark ten Hove vraagt naar een incident van vorig weekend waar een vechtpartij 
plaatsvond op de Dam. De portefeuillehouder reageert hierop.
Verder meldt Jan Mark ten Hove dat in de gemeente Molenlanden de inkomensgrens voor 
minimavoorzieningen is verhoogd en vraagt of dit in Alblasserdam ook een optie is. 
Wethouder de Deugd geeft aan dat dit in de bijeenkomst voor informatie en opinie van 20 
september aan de orde zal komen.  

7 Sluiting

De voorzitter meldt dat na de sluiting van deze vergadering de commissie in beslotenheid 
nog enkele mededelingen van het college behandelt. 
De openbare vergadering wordt gesloten.


