OPENBARE BESLUITENLIJST
PRESIDIUM
1 DECEMBER 2021
Locatie: Digitaal MS Teams
Toelichting: Aanwezig de heren Jaco Brand, Haci Erdogan, Ramon Pardo Kruidenier, Arco Strop,
Jako Sterrenburg en Herman Verweij. Griffier: mw A.M. (Anneke) Bode-Huizer (plv). Voorzitter:
burgemeester dhr J.G.A. Paans.

OPENING
1

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
De agenda wordt overeenkomstig concept vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst vergadering presidium 4 november 2021
De besluitenlijst van de vorige presidiumvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER
3

Terugblik raadsronde november
Er wordt teruggeblikt op de afgelopen raadsronde. Benoemde aandachtspunten:
 Raad had graag van te voren geïnformeerd willen worden over de gewijzigde
behandeling van het raadsvoorstel Financieel arrangement Kinderdijk.
 Het college wordt gevraagd om de raadsvragen die na het weekend (voor commissie
of raad) gesteld worden voortaan mondeling door de portefeuillehouder te
beantwoorden en het antwoord dan achteraf evt. toe te voegen aan de stukken.
 Goed monitoren of een stuk een raadsinformatiebrief is of een raadsvoorstel (actie:
griffie).

AGENDA'S KOMENDE RAADSRONDE
4

Vaststellen concept-agenda's commissievergaderingen december 2021
De agenda's voor de komende commissies zijn doorgenomen en vastgesteld. Met name het
aantal inhoudelijke stukken voor Grondgebied nemen tijd en aandacht, waarbij een BIO over
het Dijklint node gemist wordt. Gelet op de hoeveelheid stukken is besloten om het
raadsvoorstel Oost Kinderdijk - Pijlstoep door te schuiven naar januari.
Daarbij geeft hef presidium aan niet blij te zijn met de grote hoeveelheid stukken die afgelopen
maanden steeds doorgeschoven zijn en nu allemaal in december behandeld moeten worden.
Naast de al ingeplande commissies wordt een werksessie gepland over het Zuidelijk
Havengebied (9 dec.).

5

Planning BIO's komende maanden
De planning voor BIO's wordt doorgenomen.
Presidium betreurt het dat er nog geen BIO Dijklint gepland is. Daarin zou aan de orde
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moeten komen de belasting van alle plannen langs de dijk op de totale verkeersdruk op de dijk.
Bij de geraamde kosten voor zo'n avond meent presidium dat dit goedkoper moet kunnen,
omdat er zeker plannen op de plank moeten liggen die gebruikt kunnen worden bij een
dergelijke avond. Gevraagd wordt om deze BIO (voor minder kosten) te organiseren op 20
januari 2022. Een bedrijfsbezoek aan Peute: wordt ingepland en dat geldt ook voor een
overleg met het interim-bestuur SWA .Een Jeugddebat bij De Twijn wordt afgeblazen. Dit geeft
te veel druk op de school.
6

Voorraadagenda
Akkoord, geen bijzonderheden.

7

Lijst moties en toezeggingen
Akkoord, geen bijzonderheden.

8

Doorlopende lijst ingekomen stukken
Akkoord, geen bijzonderheden.

STUKKEN KOMENDE RAADSRONDE
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Regels voor aanwending bestemmingsreserve Eneco-gelden - Raadsvoorstel
Raadsvoorstel Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2022 Raadsvoorstel
Raadsvoorstel Verhuur Nicolaas Beetsstraat 5 te Alblasserdam - Raadsvoorstel
Raadsvoorstel Eindevaluatie ParticiPand - Raadsvoorstel
Raadsvoorstel Vaststellen Normenkader 2021 - Raadsvoorstel
Raadsvoorstel Wijziging Verordening Jeugdhulp Alblasserdam 2021 - Raadsvoorstel
Vaststellen 3e Bestuursrapportage (volgt na collegevergadering 30 nov)
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplannen Oost Kinderdijk-Pijlstoep - Voorstel
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Oost Kinderdijk nabij 9 - Raadsvoorstel
Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Kloos - Raadsvoorstel
Raadsvoorstel Definitieve accentkeuze voor de op te stellen omgevingsvisie - Voorstel
Definitieve Locatiekeuze Transferium - Raadsvoorstel
Instellen Bestemmingsreserve aankoop woningen en gronden Ruigenhil - Raadsvoorstel
Raadsvoorstel Verkeersstudie Grote Beer / De Helling - Raadsvoorstel
Raadsinformatiebrief Stand van zaken Verkiezingen 2022 - Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief Overzicht Jeugdzorg Alblasserdam 2020-2021 en gevolgen
solidariteit - Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen Pvda rondom
Gehandicaptenparkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerkaarten - Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief Afsluiting binnenstebuitenmeten - Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief Basisrioleringsplan en basisrioleringsplan+ met zg. stresstest Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief IKC de Twijn en reconstructie Parallelweg/Weversstraat Raadsinformatiebrief
Prestatieafspraken 2022-2023 Alblasserdam (gemeente - Woonkracht10 - CombiRaad) Raadsinformatiebrief
Nog op te stellen: Raadsvoorstel t.a.v. Rekenkamerrapport
De rekenkamer presenteert het rekenkamerrapport in de raadsvergadering van 21 december
2021. Het raadsvoorstel wordt in januari opgesteld en behandeld.
Nog op te stellen: Raadsvoorstel gunning Accountantsdienst
Bovenstaande stukken voor de komende raadsronde worden behandeld in de reguliere
commissieronde van december 2021, behalve agendapunt 10 (Raadsvoorstel Vaststellen
bestemmingsplan Oost Kinderdijk-Pijlstoep) en 31 (Rekenkamerrapport). Behandeling van
deze stukken wordt doorgeschoven naar januari 2022.
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INGEKOMEN STUKKEN TBV DOORLOPENDE LIJST
33

Raadsmemo vastgoed Alblasserdam - nov 2021
Dit memo wordt toegevoegd aan de raadsvoorstellen Evaluatie Participand en Verhuur
Nicolaas Beetsstraat en dus betrokken bij de bespreking van die punten in de commissie
Bestuur en Samenleving op 14 december 2021.

34

Raadsmemo Maatregelen Merelstraat en Boezem - Memo
Dit memo gaat naar de Doorlopende lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 21
december 2021.

SLUITING
35

Rondvraag
Afscheid raad en college - komt aan de orde in presidiumvergadering van januari 2022.
Cursus Actief in de politiek: inplannen op woensdag 9 februari en woensdag 16 februari
2022. Fracties leveren namen aan, Griffie regelt oproep via website en sociale media (via
communicatie).
Rekenkamerrapport: Rekenkamer presenteert rapport tijdens raadsvergadering 21 december
2021, een raadsvoorstel wordt ingepland in januari 2022.
Nieuwjaarsreceptie. Deze krijgt andere invulling - corona-proof dus digitaal.
Verkiezingsmarkt: bezien op welke plaats deze wel gehouden kan worden.
Reglement van Orde: krijgt een update bij de start van de nieuwe gemeenteraad.

36

Sluiting
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.
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