
BESLUITENLIJST PRESIDIUM 4 november 2021, 20.30 uur digitaal via MS Teams

AANWEZIG: Jaco Brand, Haci Erdogan, Ramon Pardo Kruidenier, Jako Sterrenburg, Arco
Strop (bij agendapunten 6 en 7a), Herman Verweij. 

Griffier: A.M. (Anneke) Bode-Huizer, plv. 
Voorzitter: J.G.A. (Jaap) Paans.

Opening

1 Opening en vaststellen agenda
Besluit
De burgemeester heet allen welkom en opent de vergadering. 
Hij stelt voor om - nu Arco Strop maar kort aanwezig kan zijn - eerst de
agendapunten 6 en 7a te bespreken. Na vertrek van Arco worden de overige
agendapunten behandeld. Met inbegrip van deze wijziging wordt de agenda
vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst presidiumvergadering 29 september 2021
Besluit
De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt kort gesproken over stand van zaken
interim-bestuur SWA. Presidium wacht het rapport van SWA-bestuur af waarna
op korte termijn een gesprek met het bestuur wordt gepland - streven naar
voorafgaand aan de commissievergadering van december. 

Regulier

3 Terugblik vorige raadsronde
Besluit
De vergaderingen in oktober zijn goed verlopen, op de technische problemen in
commissiekamer Ruim (bij commissie Bestuur en Samenleving) na. Hiervoor zijn
intern maatregelen genomen zodat dit in het vervolg hopelijk voorkomen wordt. 

4 Terugblik Heisessie Gemeenteraad 29 oktober 2021
Besluit
Presidium kijkt terug op een hele zinvolle avond waarvan de doelen meer dan
behaald zijn. 
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5 Terugblik eerste regioconferentie Drechtsteden d.d. 2 november 2021
Besluit
De eerste regioconferentie was een mooie aftrap van het nieuwe format. Geen
interactieve avond - veel zenden. Hopelijk in de toekomst meer interactiviteit. In
communicatie in het vervolg de benaming Smart Delta Drechtsteden gebruiken.

6 Vooruitblik Begrotingsraad 9 november 2021
Besluit
In aanwezigheid van Arco Strop wordt de gang van zaken tijdens de komende
begrotingsraad doorgesproken. Wordt een fysieke vergadering waar de
afstandsregel van 1,5m wordt aangehouden. Daardoor komt een deel van de
raadsleden wat verder van de voorzitter te zitten. Publiek liefst zoveel mogelijk
digitaal. Inspreken is wel mogelijk. Afgesproken wordt om de 2e Burap op
hoofdlijn te bespreken en evt. bespreking op detail dan in de Commissie Bestuur
en Samenleving van november te doen. 
Volgorde van sprekers: SGP, PvdA, VVD, CDA, D66 en CU. Daarna een lange
schorsing waarin college de beantwoording kan voorbereiden. 

Komende raadsronde

Het presidium oordeelt of de stukken rijp zijn voor besluitvorming en stelt de agenda's voor
de komende raadsronde vast.

7 Agendas komende raadsronde (Zie bijlage)
Samenvatting besluit:
De commissieagenda's worden doorgenomen. Voorafgaand aan de commissie
Grondgebied vindt om 19.00 uur de kennismaking met de directeur van de
SWEK plaats. Ook licht de projectleiding het raadsvoorstel Financieel
Arrangement Kinderdijk toe. Beide commissies starten om 19.30 uur, de ruimte
wordt bepaald aan de hand van het aantal insprekers. Gelet op corona-situatie
publiek zoveel mogelijk digitaal. Voorraadagenda: gelet de verwachte
hoeveelheid stukken bij commissie Grondgebied in december plant de griffie
alvast een extra commissieavond. Geplande BIO's doorgenomen, doorlopende
lijst ingekomen stukken geen bijzonderheden. 

8 Stukken komende raadsronde (Zie bijlage)
Samenvatting besluit:
Raadsvoorstel verhuur Nicolaas Beetsstraat 5 wordt afgevoerd van de agenda.
Presidium verzoekt college om dit stuk in samenhang te zien met evaluatie
Participand, waarbij ook het financiële plaatje beschikbaar moet zijn. Presidium
toetst in december of stukken dan voldoen aan verwachting. Na
collegebehandeling a.s. dinsdag 9 november volgt een RIB met beantwoording
schriftelijke vragen SGP-fractie over shuttleservice Kinderdijk. Dat stuk wordt nog
toegevoegd aan de agenda van commissie Grondgebied. 
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Ingekomen stukken

Samenvatting besluit:
Stukken worden geplaatst op de Doorlopende lijst ingekomen stukken van november
2021. 

9 GEHEIME Raadsmemo
10 Raadsmemo Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over:

inkomenstoets bij aanvraag van jeugdhulp
11 Raadsmemo Wet Inburgering;

Sluiting

12 Rondvraag
Besluit
Verkiezingen: Traject richting verkiezingen doorgesproken, data worden verwerkt
in Vergaderrooster 2022. Verkiezingsmarkt in  Makado of op Wilgenplein op 12
maart. Afscheid oude raad 24 maart, installatie nieuwe raad 30 maart. Heisessie
nieuwe raad wordt verzet naar ander 2-daags moment

Cursus Actief in de politiek: enkele fracties al akkoord, overige fractievoorzitters
nemen dit mee terug richting (steun)fractie. Gelet op de financiën: aansturen op
een ondergrens van 10 deelnemers. Griffie zet inventarisatie uit bij de partijen en
start op korte termijn een werving via gemeentepagina, social media etc. Plant
ook alvast enkele data in.

13 Sluiting
Besluit
Burgemeester sluit de vergadering om 22.30 uur, dankt allen voor hun inbreng
en wenst hen nog een fijne avond. 
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Agendas komende raadsronde
Samenvatting besluit:
De commissieagenda's worden doorgenomen. Voorafgaand aan de commissie
Grondgebied vindt om 19.00 uur de kennismaking met de directeur van de SWEK
plaats. Ook licht de projectleiding het raadsvoorstel Financieel Arrangement Kinderdijk
toe. Beide commissies starten om 19.30 uur, de ruimte wordt bepaald aan de hand van
het aantal insprekers. Gelet op corona-situatie publiek zoveel mogelijk digitaal.
Voorraadagenda: gelet de verwachte hoeveelheid stukken bij commissie Grondgebied
in december plant de griffie alvast een extra commissieavond. Geplande BIO's
doorgenomen, doorlopende lijst ingekomen stukken geen bijzonderheden. 

a Concept-agenda's commissies Bestuur en Samenleving en Commissie
Grondgebied 23 november 2021

Besluit
Aan de bespreekstukken Commissie Bestuur & Samenleving worden
toegevoegd: RIB Tussenevaluatie LHBTI-beleidsplan en RIB Voortgang van de
hersteloperatie toeslagenaffaire. Evt. ook het raadsvoorstel 2e Burap (wordt in de
Begrotingsraad bepaald). 
T.a.v. agenda commissie Grondgebied wordt het raadsvoorstel Verhuur Nicolaas
Beetsstraat 5 van de agenda afgevoerd. Presidium wil dit voorstel bespreken in
samenhang met evaluatie ParticiPand. Voorafgaand aan de
commissie Grondgebied vindt kennismaking met directeur SWEK plaats en kan
projectleider het raadsvoorstel Financieel Arrangement Kinderdijk toelichten. 

b Planning BIO's komende periode
Besluit
Op 20 november is een bezoek aan Molen Souburgh mogelijk (in de namiddag) -
griffie inventariseert welke raads-/commissieleden willen deelnemen. 
Jeugddebat op De Twijn liefst aan het einde van de dag.

c Voorraadagenda november 2021
Besluit
Gelet op de volle agenda in december plant de griffie alvast een extra commissie
Grondgebied in. 

d Lijst Moties en Toezeggingen
Besluit
Wordt besproken in commissie Bestuur en Samenleving. 

e Doorlopende lijst ingekmen stukken raadsvergadering november 2021
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Besluit
Geen bijzonderheden. 
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Stukken komende raadsronde
Het presidium besluit over de besluitrijpheid van de stukken en de agendering van de
stukken in de commissies/ raadsvergaderingen.

Samenvatting besluit:
Raadsvoorstel verhuur Nicolaas Beetsstraat 5 wordt afgevoerd van de agenda.
Presidium verzoekt college om dit stuk in samenhang te zien met evaluatie
Participand, waarbij ook het financiële plaatje beschikbaar moet zijn. Presidium toetst
in december of stukken dan voldoen aan verwachting. Na collegebehandeling a.s.
dinsdag 9 november volgt een RIB met beantwoording schriftelijke vragen SGP-fractie
over shuttleservice Kinderdijk. Dat stuk wordt nog toegevoegd aan de agenda van
commissie Grondgebied. 

a Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan CKC locatie;
b Raadsvoorstel Verhuur Nicolaas Beetsstraat 5 te Alblasserdam;
c Raadsvoorstel Financieel arrangement Kinderdijk;
d Raadsvoorstel Advies subsidiering Stichting Jeugdteams;
e Raadsvoorstel Verordeningwijziging Beschermd Wonen en Opvang ;
f Raadsvoorstel aankoop grond Vinkenpolderweg 
g Raadsvoorstel actualisering Lijst moties en toezeggingen;
h Raadsinformatiebrief beëindigen aanwijzing veiligheidsrisicogebied
i Raadsinformatiebrief Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
j Raadsinformatiebrief Voortgang van de hersteloperatie toeslagenaffaire;
k Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie LHBTI-beleidsplan;
l Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen SGP-fractie over

vaccinaties;
m Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie inzake

Gehandicaptenparkeerkaarten en Gehandicaptenparkeerplaatsen;
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