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OPENBARE BESLUITENLIJST
GECOMBINEERDE COMMISSIE  

24 MEI 2022
Locatie: Raadzaal
Toelichting: Aanwezig bij deze openbare vergadering van de gecombineerde commissie Bestuur en 
Samenleving: André Ruikes (CDA), Coby van der Linde (PvdA), Ramon Pardo Kruidenier (D66), René 
Zonnebeld (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), Mieke van 't Verlaat (VVD), Daniëlle de Jong (CDA), 
Tessa Stegman (D66), Jan Mark ten Hove (SGP), Jako Sterrenburg (CU), Anita van Scheijndel (CU), 
Corné van Werkhoven (SGP) Portefeuillehouders: wethouder C.W.M. Jongmans  Griffier: A.J.A. 
(Antoinette) Conrad-Smit Voorzitter: A. (Arjan) Dekker

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De agenda wordt aangepast i.v.m. de aanwezigheid van insprekers. Agendapunt 8, 
raadsvoorstel kredietaanvraag herinrichting buitenruimte Moskee, wordt na agendapunt 4 
behandeld.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Samenleving dd. 15 februari 2022

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en Samenleving van 15 februari 2022 wordt 
ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college

Er zijn geen mondelinge mededelingen vanuit het college.

BESPREEKPUNTEN

4 Korte presentatie directeur Sociale Dienst inzake dossier fusie Sociale Dienst en 
Drechtwerk

Na een korte introductie door wethouder Jongmans geven de heren D. van Maanen 
(directeur SDD), J. Thiele (directeur Drechtwerk) en mevrouw M. Klink (senior 
programmamanager SDD) een presentatie en beantwoorden de vragen die vanuit de 
commissie worden gesteld. De genodigden worden bedankt voor hun inbreng en de 
commissie wacht het voorstel van het nieuwe college af.

5 Overeenkomst tot wijziging leningsvoorwaarden Gemeente Alblasserdam – Stichting 
Molenzicht - Raadsvoorstel

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 31 
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mei 2022.

6 Zienswijze t.a.v. ontwerpbegroting Veiligheidsregio ZHZ 2023 - Raadsvoorstel

De commissie vraagt de portefeuillehouder om de zienswijze bij dit raadsvoorstel aan te 
passen op het onderwerp van de schuldquote. De commissie adviseert dit raadsvoorstel als 
bespreekstuk te agenderen voor de raad van 31 mei 2022.

7 Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon - Raadsvoorstel

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 31 
mei 2022.

8 Kredietaanvraag herinrichting buitenruimte Moskee - Raadsvoorstel

De heer Kafa spreekt in namens het bestuur van de Moskee en de heer Tranchet spreekt in 
op eigen titel als omwonende.

De commissie heeft de behoefte om dit onderwerp nader te bespreken binnen de fracties 
en adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 31 mei 
2022.

9 Gehandicapten parkeren - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt na behandeling in de commissie op de doorlopende lijst van 
ingekomen stukken geplaatst voor de raad van 31 mei 2022.

SLUITING

10 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor 
zijn/haar inbreng.


