
OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD
2 FEBRUARI 2022

Aanwezig bij deze openbare raadsvergadering: de raadsleden de heren Ramon Pardo 
Kruidenier (D66), Jacco Schook (D66), Arjan Dekker (VVD), Herman Verweij (VVD), 
Stavros Barzas (VVD), Orhan Yilmaz (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen 
(PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Harrold van Vliet (SGP), Jan Mark ten Hove (SGP), 
Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jako 
Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU), Arco Strop (CDA), Arie van 't Zelfde (CDA) en 
mevrouw Margreet de Deugd (CDA). 

Afwezig: raadsgriffier mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter. 
Aanwezig: portefeuillehouders de heren C.W.M. (Kees) Jongmans en A. (Arjan) Kraijo. 
Griffier:    mevrouw P.A. Paulides-Ruidenberg (wnd.raadsgriffier).
Verslaglegging: mevrouw A.M. Bode-Huizer (plv. raadsgriffier). 
Voorzitter: burgemeester de heer J.G.A. Paans.

OPENING

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Alle raadsleden zijn 
aanwezig, de raadsgriffier is helaas nog ziek en derhalve afwezig.

Alvorens de agenda kan worden vastgesteld legt de voorzitter de vraag voor of de raad 
de inspreker gelegenheid wil bieden voorafgaand aan agendapunt 4 nog in te spreken 
omdat zijn inspraak bij agendapunt 5 weinig nut meer heeft. De raad gaat houdt vast 
aan de voorliggende concept-agenda. Dit betekent dat de heer Van Horssen niet zal 
inspreken.

Ten aanzien van agendapunt 7 heeft de fractie van D66 zich beraden en kenbaar 
gemaakt af te zien van bespreking zodat dit agendapunt als hamerstuk kan worden 
doorgeleid..

Agendapunt 12 is opportunistisch opgevoerd. De 2e bespreektermijn van dat voorstel 
vindt plaats in februari. De voorzitter stelt voor om dit agendapunt derhalve van de 
agenda te halen.

Verder vertelt de voorzitter dat het memo dat vandaag is toegevoegd aan 
agendapunt 14 vertrouwelijk blijft totdat de kadastrale inschrijving heeft 
plaatsgevonden, waarschijnlijk eind deze week.

Ten aanzien van agendapunt 17 heeft de fractie van SGP zich beraden en kenbaar 
gemaakt af te zien van bespreking zodat dit agendapunt als hamerstuk kan worden 
afgedaan.

Jaco Brand kondigt een Motie vreemd aan de orde van de dag aan over Governance 
Werelderfgoed Kinderdijk. De motie wordt raadsbreed ondersteund. De ondertekende 
versie wordt bij de voorzitter ingediend.
De voorzitter leest de motie voor, waarin het college wordt opgeroepen om de volledige 
inhoud van de brief, opgesteld door de gemeenteraad van Molenlanden d.d. 21 december 
2021 gericht aan het college van Molenlanden, te betrekken bij de verdere voorbereiding 
op, en gesprekken met betrokkenen over, de besluitvorming van de governance van 



Kinderdijk; en draad over de wijze waarop de brief is verwerkt een terugkoppeling te 
geven in het raadsvoorstel ‘Governance Kinderdijk’.
Ondertekend door Jaco Brand (SGP), Orhan Yilmaz (PvdA), Arie van ’t Zelfde (CDA), 
Stavros Barzas (VVD), Jacco Schook (D66) en Jako Sterrenburg (ChristenUnie).

De voorzitter stelt voor om de motie als laatste onderwerp toe te voegen aan de agenda 
(agendapunt 30).
Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

2. Aanwijzen tijdelijk waarnemend raadsgriffier- Raadsvoorstel
Besluit: 

1. Mevrouw P.A. Paulides-Ruitenberg met terugwerkende kracht per 10 januari 2022 
aan te wijzen als waarnemend griffier voor de gemeenteraad van Alblasserdam 
gedurende de periode van re-integratie van de raadsgriffier, doch uiterlijk tot het 
einde van het inhuurcontract voor 24 tot 28 uur per week.

Dit raadsvoorstel wordt unaniem gesteund en met applaus bekrachtigd, zodat mevrouw 
Paulides beëdigd kan worden.

De voorzitter leest de ambtseed voor waarna mevrouw Paulides deze beantwoordt 
met het uitspreken van de woorden "Zo waarlijk helpe mij God almachtig".
De voorzitter feliciteert haar van harte met deze benoeming en overhandigt namens de 
gemeenteraad een boeket.

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21 december 2021

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Hoofdelijke stemming raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Oost 
Kinderdijk nabij 9'

De voorzitter legt kort uit waarom een hoofdelijke stemming plaatsvindt op een besluit 
dat in december genomen is.
Hierna trekt de voorzitter nummer 11. waarna hoofdelijke stemming volgt. De 
raadsleden Barzas, Sterrenburg, Zonnebeld, Romeijn, Schook, De Deugd, Van 't Zelfde, 
Pardo, Verweij, Yilmaz, Van Krimpen, Erdogan, Strop, Dekker (14 totaal) laten weten 
tegen dit voorstel te stemmen, de heren Ten Hove, Brand, Van Vliet, Brasser, Van 
Werkhoven (5 totaal) stemmen voor dit voorstel. 
Hierop concludeert de voorzitter dat 5 raadsleden vóór het voorstel en 14 raadsleden 
tégen het voorstel Vaststellen bestemmingsplan Oost Kinderdijk nabij 9 stemden. 
Het voorstel is daarmee verworpen. De verdere uitwerking wordt door het college 
opgepakt.

REGULIER

5.  Inspreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

6.  Actualiteiten

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

HAMERSTUKKEN



7. Raadsvoorstel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente 
Alblasserdam 2022

Besluit: 
1. De Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Alblasserdam 2022 vast 

te stellen.
2. De Verordening Leerlingenvervoer Alblasserdam 2014 in te trekken.

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee
vastgesteld.

8. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport: onderzoek naar de doeltreffendheid 
van preventie in het jeugdhulpbeleid van de gemeente Alblasserdam

Besluit: 

1. De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport vast te stellen en het college van 
B&W opdracht te geven om uitvoering te geven aan deze aanbevelingen.

2. Het college van B&W opdracht te geven om de gemeenteraad van Alblasserdam 
voor het einde van het jaar te informeren over de opvolging van de 
aanbevelingen.

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

9.  Vaststellen verordeningen Sociaal Domein ivm de transitie GR Drechtsteden – 
Raadsvoorstel

Besluit:
1. de volgende verordeningen met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 

2022:
• Regionale algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente Alblasserdam
• Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Alblasserdam
• Verordening Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Alblasserdam
• Verordening Persoonlijk Minimabudget gemeente Alblasserdam
• Verordening Werk & Inkomen gemeente Alblasserdam

2. Kennis te nemen van de toelichting op de vastgestelde verordeningen zoals 
genoemd in beslispunt 1, te weten:
• Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Alblasserdam toelichting
• Verordening Maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Alblasserdam toelichting
• Verordening Persoonlijk Minimabudget gemeente Alblasserdam toelichting
• Verordening Werk & Inkomen gemeente Alblasserdam toelichting 

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

10.Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging DG&J 2022
Besluit:

1. de opgestelde zienswijze inzake begrotingswijziging 2022 GR Dienst Gezondheid 
en Jeugd vast te stellen.

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

11.Raadsvoorstel Fusie SOBA met OZHW: statutenwijziging
Besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van Stichting 
Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden voor PO en VO zoals opgenomen in 
bijlage 1



2. Kennis te nemen van het door het college van B&W vastgestelde Convenant 
Gemeentelijk Toezicht Openbaar Onderwijs Stichting Onderwijsgroep Zuid-
Hollandse Waarden voor PO en VO

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

12.Vaststellen Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Alblasserdam – 
Raadsvoorstel

Besluit:
1. Vaststellen met inwerkingtreding op de datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Alblasserdam 
houdende delegatie van besluitvorming ten aanzien van de vaststelling van bepaalde 
onderdelen van het gemeentelijke omgevingsplan aan het college (Delegatiebesluit 
omgevingsplan gemeente Alblasserdam)

Dit voorstel is van de agenda afgevoerd.

13.Vaststellen Archiefverordening en Beheerverordening 2022 – 
Raadsvoorstel

Besluit:
1. Instemmen met de Archiefverordening 2022 en beheerregeling Informatiebeheer 

2022 

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

14.Onttrekking openbare weg Wattstraat – Raadsvoorstel
Besluit:

1. Het verkochte gedeelte van de openbare weg Wattstraat aan het openbaar 
verkeer te onttrekken.

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

15.Kredietaanvraag Opgang Nedersassen – Raadsvoorstel
Besluit:

1. Een krediet van 195.500 euro beschikbaar te stellen voor de opgang Nedersassen; 
2. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

16.Wateroverlast C. Smitstraat – Raadsvoorstel
Besluit: 

1. In te stemmen met ophoogwerkzaamheden in dit deel van de C. Smitstraat.
2. Voor de uitvoering van dit werk een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000,-
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

17.GEHEIM Raadsvoorstel Gunning en aanwijzen accountant 2022 – 2025



Dit voorstel wordt zonder bespreking of stemming unaniem aangenomen en is daarmee 
vastgesteld.

INGEKOMEN STUKKEN

18.Raadsinformatiebrief Basisrioleringsplan en basisrioleringsplan+ met zg. 
stresstest

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

19.Raadsinformatiebrief IKC de Twijn en reconstructie 
Parallelweg/Weversstraat

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

20.Prestatieafspraken 2022-2023 Alblasserdam (gemeente - Woonkracht10 - 
CombiRaad) - Raadsinformatiebrief

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

21.Raadsinformatiebrief Vaststellen Jaarprogramma OZHZ 2022

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

22.Raadsinformatiebrief Stand van zaken GREX Staalindustrieweg

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

23.Raadsinformatiebrief Stand van zaken Wet inburgering

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.
24.Raadsinformatiebrief Samenwerkingsovereenkomst serviceorganisatie 

Dordrecht en afrondingsovereenkomst GRD

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

25.Raadsinformatiebrief Overzicht Jeugdzorg Alblasserdam 2020-2021 en 
gevolgen solidariteit

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

26.Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen Pvda rondom 
Gehandicapten-parkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerkaarten

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

27.Raadsmemo Governance Werelderfgoed

Deze raadsmemo wordt voor kennisgeving aangenomen.



28.Raadsmemo Jaarverslag Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten 2020-
2021

Deze raadsmemo wordt voor kennisgeving aangenomen.

29.Lijst ingekomen stukken

De afdoening van de stukken op de Lijst ingekomen stukken wordt zonder bespreking 
geaccordeerd.

30.Motie Governance Kinderdijk

Jaco Brand licht de motie toe. Deze motie (al voorgelezen na het indienen) wordt 
raadsbreed ondersteund zodat ook alle logo's daarboven geplakt zijn.
De voorzitter doet na deze woorden een mededeling t.a.v. de kandidatenlijsten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
Als blijkt dat verder niemand het woord verlangt, concludeert de voorzitter dat de motie 
unaniem wordt gesteund door de zes fracties en daarmee is deze motie met algemene 
stemmen aangenomen.
De voorzitter deelt mee dat - omdat al bekend was dat deze motie zou komen - de 
wethouder hem al heeft laten weten de motie te accepteren en te betrekken bij de 
verdere uitwerking met Molenlanden.

SLUITING

31.Sluiting

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit deze zeer korte 
fysieke raads-vergadering om 19.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
de gemeente Alblasserdam op 22 februari 2022. 

De griffier, De voorzitter,

P.A. Paulides-Ruitenberg, wnd. J.G.A. Paans.


