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OPENBARE BESLUITENLIJST
PRESIDIUM  

2 FEBRUARI 2022
Locatie: Raadzaal
Toelichting: Aanwezig bij deze vergadering Jaco Brand (SGP), Haci Erdogan (PvdA), Ramon Pardo 
Kruidenier (D66), Jako Sterrenburg (CU), Arco Strop (CDA), Herman Verweij (VVD). Griffier: P.A. 
(Petra) Paulides, wnd. Verslaglegging: A.M. (Anneke) Bode-Huizer, plv. raadsgriffier. Voorzitter: 
burgemeester J.G.A. (Jaap) Paans.
 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de officiële vergadering om 21.00 uur. 
De agenda is iets anders van opzet, waarover kort gesproken wordt. Inhoudelijke stukken zijn 
niet meer aan presidium gekoppeld, maar direct aan de commissievergaderingen. De concept-
agenda's zijn al te vinden via de site raad.alblasserdam.nl/vergaderingen. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst presidium 18 januari 2022 
De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

REGULIER

3 Evaluatie vergaderingen en bijeenkomsten
Bij de terugblik op de afgelopen vergaderingen wordt de Werkbijeenkomst Dijklint als prima 
bijeenkomst genoemd. 
Verder aandacht gevraagd voor de vergaderorde, die door de commissievoorzitter wordt 
bepaald. Oproep aan raads- en commissieleden om zich daar ook aan te houden. 

KOMENDE VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

4 Commissievergaderingen februari 2022
De concept-agenda's voor de commissie Bestuur en Samenleving én Grondgebied worden 
besproken en vastgesteld. 

T.a.v. de doorgeschoven inhoudelijke stukken worden procesafspraken gemaakt, waarbij 
afgesproken wordt om over de bestemmingsplannen t.a.v. Oost-Kinderdijk geen 
commissieronde meer te houden, maar die direct door te zetten naar de raadsvergadering ter 
bespreking. Daarbij geen herhaling van zetten maar de aanvullende stukken en politieke 
oordeelsvorming bespreken.

5 Overige vergaderingen & bijeenkomsten 
Presidium wil volgende keer wel weer graag de Voorraadagenda ontvangen. 

Voor de Cursus Actief in de politiek zijn 17 aanmeldingen gekomen. De burgemeester is 
aanwezig bij de opening van de eerste avond op 9 februari. In de 2e bijeenkomst op 16 
februari zijn 6 raadsleden aanwezig voor de speeddates. 

6 Verzoeken, uitnodigingen en overzicht lijst beeldvormende en informatieve 
bijeenkomsten
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Kennismaking met directeur SWEK en vervoerder waterbus wordt door de griffie ingepland.

Om binding te houden met ondernemers en onderwijs zullen tijdens introductieprogramma 
nieuwe raad sessies ingepland worden in maanden april t/m juni: in overleg met de ambtelijk 
accounthouders. 

BEDRIJFSVOERING

7 Voorstel Ipads en accounts nieuwe gemeenteraad
Volgens info van de VNG is een vergoeding voor 'bring your own device' voor raadsleden niet 
mogelijk. Presidium onderschrijft wenselijkheid van een Grid-account cq beveiligde omgeving. 
Uit mailaccount moet dan wel blijken dat het een raadslid betreft, waarbij voorkeur is dat ook 
de politieke identiteit daaruit blijkt. De griffie gaat dit na. 

8 Stand van zaken Griffie
Besproken. Arco Strop gaat als voorzitter van de werkgeverscommissie optreden. 

9 Afscheid college
Besproken. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

SLUITING

10 Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

11 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 


