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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  

1 NOVEMBER 2022
Locatie: Raadzaal

Aanwezig de leden: Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jan Mark 
ten Hove (SGP), Eric Boersma (SGP), Wim van Krimpen (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), René 
Zonnebeld (PvdA), Herman Verweij (VVD), Arjan Dekker (VVD), Stavros Barzas (VVD),  Erno 
Hartsuiker (CDA), André Ruikes (CDA), Jacco Schook (D66), Tessa Stegman (D66), Remco de Boer 
(D66), Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU). Portefeuillehouders: mevrouw M. de Deugd, de 
heer F. de Gier, de heer J.R. Pardo Kruidenier,  Griffier: mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter. 
Afwezig m.k.: Arco Strop (CDA)
Voorzitter: de heer J.G.A. Paans

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

2 Vaststellen verslag gemeenteraad d.d. 27 september 2022

De besluitenlijst van 27 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Actualiteiten

René Zonnebeld vraagt naar stand van zaken rond Pfas. Wethouder de Deugd zegt toe 
om navraag te doen en dit terug te koppelen naar de raad.

4 Inspreekrecht burgers

Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.

BESPREEKSTUKKEN

5 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociaal - Voorstel
• 1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR Sociaal conform 

bijgevoegd wijzigingsbesluit;
 

De raad geeft wethouder de Deugd enkele richtlijnen mee naar het AB van de GR Sociaal 
voor het inrichten van een advies commissie vanuit de raden. De wethouder zorgt voor een 
terugkoppeling in de raadsronde van december. 
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

HAMERSTUKKEN

6 Vaststelling Erfgoedverordening Alblasserdam 2022 - Voorstel
• 1. de Erfgoedverordening Alblasserdam 2022 vast te stellen 
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Het voorstel wordt aangenomen.

7 Verordening voor de raad en raadscommissies 2022 - Raadsvoorstel
• 1. De verordening voor de gemeenteraad en raadscommissies gemeente 

Alblasserdam 2022 vast te stellen.

Het voorstel wordt aangenomen.

8 Verordening organisatie en werkgeverschap griffie  - Raadsvoorstel
• 1. De verordening organisatie en werkgeverschap griffie vast te stellen.

Het voorstel wordt aangenomen.

9 Burap 1 2022 Gemeenschappelijke regeling Sociaal - Voorstel
• 1. Een zienswijze uit te brengen op de BURAP-1 GRS volgens bijgevoegd 

concept 

Het voorstel wordt aangenomen.

10 Liquidatieplan Drechtwerk - Voorstel
• 1. In te stemmen met bijgevoegd liquidatieplan en te besluiten geen wensen 

of bedenkingen  over dit plan in te dienen, maar wel in de reactie aandacht 
te vragen voor de positie van de lokale initiatieven volgens bijgevoegd 
concept.

Het voorstel wordt aangenomen.

11 Deelnemen aan de regionale bezwaarschriftencommissie - Voorstel
• 1. Deelnemen aan de regionale bezwaarschriftencommissie
• 2. De verordening behandeling bezwaarschriften Alblasserdam 2022 

vaststellen

Het voorstel wordt aangenomen.

12 Eénmalige energietoeslag - Voorstel
• 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een éénmalige 

energietoeslag van € 300,-- aan de groep met een inkomen tussen 120 % 
en 130 % van het WSM.

• 2.  De meerkosten ten opzichte van de rijksbudget ad € 17.886,-- te dekken 
uit het restitutiebedrag van de bijdrage Drechtwerk 2022.  

• 3. De verdeling van de extra kosten te verdelen op basis van de verhouding 
van de inkomsten uit het Rijksbudget. 

Het voorstel wordt aangenomen.

INGEKOMEN STUKKEN

13 Doorlopende lijst ingekomen stukken
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De ingekomen stukken worden afgedaan zoals op de lijst wordt voorgesteld.

14 RIB Omgang accent Fit & Groen dorp in de polder - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

15 Raadsmemo aanpak Oud en Nieuw 2022-2023 - Memo
• 1. kennis te nemen van de memo aanpak Oud en nieuw 2022-2023

Jako Sterrenburg vraagt of er aandacht kan worden gegeven aan dit onderwerp, 
bijvoorbeeld via de krant en vermeldt in het bijzonder mensen met een hulphond. De 
voorzitter roept een ieder op om hier aandacht voor te hebben en er rekening mee te 
houden.

16 Raadsmemo Energiecontract Vattenfal / beëindiging Gazprom

De memo wordt ter kennisgeving aangenomen.

SLUITING

17 Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 20.42 uur de vergadering.


