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OPENBARE BESLUITENLIJST
GECOMBINEERDE COMMISSIE  

18 OKTOBER 2022
Locatie: Raadzaal
Toelichting: Aanwezig: : Corné van Werkhoven (SGP), Jan Mark ten Hove (SGP), John van der 
Molen (SGP), Jacco Schook (D66), Tessa Stegman (D66), Jako Sterrenburg (CU), Anita van 
Schijndel-Bol (CU), Daniëlle de Jong (CDA), Mieke van 't Verlaat (VVD), Stavros Barzas (VVD), Haci 
Erdogan (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Coby van der Linde (PvdA) Portfeuillehouders: J.G.A. 
Paans, M. de Deugd Voorzitter: A. Dekker Griffier: A.J.A. Conrad-Smit 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de 
nieuwe commissieleden de heer John van der Molen van de SGP en mevrouw Anita van 
Schijndel-Bol van de Christen Unie.

De agenda wordt met instemming van de commissie gewijzigd vastgesteld. Bij de 
bespreking wordt gestart met agendapunt 9 en agendapunt 7, waarna de volgorde van de 
agenda weer wordt opgepakt. 

2 Vaststellen besluitenlijsten d.d. 13 en 20 september 2022

De besluitenlijsten van de commissie Bestuur en Samenleving van 13 september 2022 en 
de commissie Samenleving van 20 september 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college

De voorzitter geeft aan dat wethouder De Deugd later zal aansluiten ivm de bespreking van 
een raadsvoorstel in de commissie Grondgebied waar zij bij aanwezig moet zijn. Zij zal haar 
mededeling doen bij de rondvraag. 

BESPREEKPUNTEN

4 Burap 1 2022 Gemeenschappelijke regeling Sociaal - Voorstel

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 1 
november 2022.

5 Liquidatieplan Drechtwerk - Voorstel

De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 1 
november 2022.
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6 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociaal - Voorstel

Wethouder De Deugd zal het uitnodigen van het dagelijks bestuur van de GR Sociaal 
meenemen in het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal.  Daarnaast zegt ze toe de raad 
inzicht te geven, via de bestuursrapportage in het aantal deelnemers vanuit Alblasserdam in 
de participatieplekken en hoeveel personen daarvan doorstromen. De wethouder komt 
terug op de vraag van het CDA over het vermeende voor/nadeel in de 2e 
bestuursrapportage. 

De commissie wil graag de vraag over deelname aan een adviescommissie meenemen in 
de fractieoverleggen.  

De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als bespreekstukstuk voor de raad 
van 1 november 2022, waarbij alleen de vraag beantwoord dient te worden op het gebied 
van deelname aan een adviescommissie.

7 Deelnemen aan de regionale bezwaarschriftencommissie - Voorstel

De commissieleden vragen portefeuillehouder Paans om een evaluatie. Tevens vragen ze 
de portefeuillehouder om een passende oplossing te zoeken voor die specifieke situaties 
waarbij bezwaarmakers niet mobiel genoeg zijn om naar de regionale bezwarencommissie 
toe te gaan. Portefeuillehouder Paans zegt toe deze laatste kwestie onder de aandacht te 
brengen bij de bezwaarschriftencommissie. Tevens zegt hij toe dat er een evaluatie komt 
aan het einde van deze collegeperiode. Daarnaast zal er in de tussentijdse verantwoording 
van het collegeprogramma  twee indicatoren worden opgenomen, te weten: Tevredenheid 
gehoorde bezwaarmakers en de tevredenheid behandeling door 
bezwaarschriftencommissie.  

De commissie adviseert, met deze twee toezeggingen, dit raadsvoorstel te agenderen als 
hamerstuk voor de raad van 1 november 2022.

8 Eénmalige energietoeslag - Voorstel

De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 1 
november 2022.

9 Memo aanpak Oud en Nieuw 2022-2023 - Memo

De leden van de commissie stellen verduidelijkende vragen aan portefeuillehouder Paans. 
Deze worden beantwoord waarna de burgemeester een oproep doet aan iedereen om zich 
te houden aan de regels en op 31 januari alleen tussen 18.00 uur een 2.00 uur vuurwerk af 
te steken. Denk dan vooral aan de mensen die het afgelopen jaar een trauma hebben 
opgelopen, zoals bijvoorbeeld bij het schietincident op het Boerenpad.

De raadsmemo wordt doorgezet als ingekomen stuk voor de raad van 1 november 2022.

SLUITING

10 Rondvraag

Wethouder De Deugd doet nog een mededeling vanuit het college, vanwege haar 
afwezigheid bij agendapunt 3. Ze meldt dat er deze week met de weekbrief een raadsmemo 
naar de raad wordt gestuurd over het doelgroepenvervoer. Ze geeft hierop een korte 
toelichting.

Jan Mark ten Hove van de SGP vraagt of de gemeente iets kan betekenen voor 
ondernemers die failliet gaan, zoals bakker Van der Waal. Daarnaast vraagt hij zich af of er 
bij de gemeente meer bedrijven bekend zijn die in de problemen zitten. Wethouder De 
Deugd is op de hoogte van het trieste bericht dat bakker Van der Waal failliet is verklaard. 
Helaas zijn er geen lokale mogelijkheden maar wel komt er een landelijke regeling voor het 
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MKB.  

11 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 10.10 uur en dankt een 
ieder voor zijn inbreng.


