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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  

21 JUNI 2022
Locatie: Raadzaal

Aanwezig de leden: Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jan Mark 
ten Hove (SGP), Wim van Krimpen (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Herman 
Verweij (VVD), Arjan Dekker (VVD), Stavros Barzas (VVD), Arco Strop (CDA), Erno Hartsuiker (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, de heer M. Japenga. Griffier: mevrouw P.A. (Petra) Paulides-Ruitenberg (wnd. 
Raadsgriffier). Verslaglegging: mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter. Voorzitter: de heer J.G.A. Paans
Afwezig m.k.: Eric Boersma (SGP), André Ruikes (CDA)

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

2 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 31 mei 2022 en 2 juni 2022

De besluitenlijsten van 31 mei en 2 juni worden ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Actualiteiten

Voorafgaand aan de vergadering ontvingen de raadsleden het boek 'De ontwikkeling van de 
gemeente Alblasserdam tussen 1919 en 2020'. 
De voorzitter bedankt de Historische Vereniging voor dit mooie boek.

Jaco Brand verwijst naar de kwestie rond Rendant. Het is goed om te horen dat dit is 
afgewikkeld, als raad zouden we dit ook moeten afsluiten. 
De voorzitter zegt toe om de raad via een memo of raadsinformatiebrief te informeren, 
naar verwachting in de raadsronde van september. 

Jacco Schook haalt de ontwikkelingen rond het OV in Alblasserdam aan; uitvallen lijnen 
Qbuzz/waterbus en het busstation dat uiteindelijk niet naar Alblasserdam komt en vraagt 
het college welke actie genomen gaat worden en of er kan worden opgetrokken met de 
provincie. Portefeuillehouder de Gier heeft overleg met de omliggende gemeenten en 
pakt dit op.

Remco de Boer vraagt in verband met de bocht op de Oost-Kinderdijk of het mogelijk is om 
voetgangers/langzaam verkeer beter te beschermen. Portefeuillehouder Japenga geeft 
aan dat er begin juli overleg is met de omwonenden en dat er gewerkt wordt aan 
maatregelen.

Jako Sterrenburg vernam in de media dat de Drechthopper de vraag niet aan zou kunnen. 
Hij vraagt of dit ook in Alblasserdam speelt. 
De voorzitter zegt toe dat het college dit laat uitzoeken en de raad zal informeren via een 
memo. 
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4 Inspreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

BESPREEKSTUKKEN

5 Alcoholverordening Alblasserdam 2022 - Raadsvoorstel
• 1. De Drank- en Horecaverordening gemeente Alblasserdam in te trekken.
• 2. De Alcoholverordening Alblasserdam 2022 vast te stellen.

Wim van Krimpen laat weten dat de aangekondigde amendementen niet ingediend 
worden en licht dit toe.
De portefeuillehouder zegt toe om het eerder genoemde voorbeeld (uitstalling producten) 
weg te laten uit de toelichting op de verordening.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Wim van Krimpen (PvdA) en Corné van Werkhoven (SGP) dienen een motie 
"Communicatie naar de diverse partijen vallend onder de Alcoholverordening 2022" in bij 
het voorstel. 
Na behandeling wordt geconcludeerd dat daar waar 'communicatieplan' staat, men een 
'communicatieparagraaf' dient te lezen. Daar waar 'april 2023' staat in de motie, wordt 
'medio april 2023' bedoeld. 

Tegen de motie stemmen 3 leden (VVD fractie), vóór de motie stemmen 14 leden (SGP, 
PvdA, CDA, D66, CU), de motie wordt aangenomen. De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 21 juni 2022;  Gehoord de 
beraadslagingen; Overwegende dat:

• Er een nieuwe Alcoholwet en lokale Alcoholverordening zal ingaan,

• Deze Alcoholverordening excessief alcoholgebruik dient te ontmoedigen,

• Deze Alcoholverordening nieuwe regels bevat,

• Alsmede valse concurrentie door paracommerciële instellingen naar reguliere 
horeca tegen dient te gaan.

• Dat er geen actueel preventie en Handhavingsplan Alcohol 2022 -2026 aanwezig is 
in de Gemeente Alblasserdam.

• Dat er conform artikel 43a Alcoholwet een Preventie en Handhavingsplan uiterlijk 6 
maanden na het vaststellen van de Alcoholverordening gereed te hebben.

• Dat de gemeente juridisch, educatief, preventief en repressief regisseur van het 
lokale alcoholbeleid.

 Is van mening dat:

• Om een goede start van deze verordening te bewerkstellen een goede 
communicatie essentieel  is

• Dat een goede communicatie de draagkracht en het welslagen van deze 
Alcoholwet en verordening ten goede zal komen

Roept het college op:

Een Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2022-2026 voor april 2023 gereed te hebben.

Hierin te voorzien in een goed communicatieplan om de betreffende instellingen, 
verenigingen en bedrijven die onder deze Alcoholverordening vallen een goede start te 
geven en het welslagen van de uitvoering hiervan te borgen.

Over het Preventie en Handhavingsplan  uitvoering verslag te doen aan de raad, dit voor 
het opstellen van de nieuwe APV in het jaar 2023 ;
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en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door  Wim van Krimpen (PvdA) en  Corné van Werkhoven (SGP)

HAMERSTUKKEN

6 1e Bestuursrapportage 2022 - Raadsvoorstel
• 1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 
• 2. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 opgenomen mutaties in de 

begroting 2022 te verwerken door vaststelling van een begrotingswijziging. 
• 3. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 voorgestelde 

kredieten/kredietaanpassingen beschikbaar te stellen.
• 4. Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage van € 1.465.000 als volgt te 

verwerken:
• Een onttrekking van € 190.100 aan de bij de jaarrekening 2021 aan te 

vullen bestemmingsreserve corona;

• Een onttrekking van € 70.800 aan de reserve riolering;

• Een onttrekking van € 969.100 aan de algemene reserve;

• Een verlaging van de post voor onvoorziene uitgaven van € 235.000

Arco Strop meldt dat de rapportage voor nu voldoende is voor behandeling, met de 
gedane toezegging in de auditcommissie over de opzet van de volgende rapportage. 
Jaco Brand geeft aan dat de beantwoording van de technische vragen afdoende was. 
Het voorstel wordt zonder verdere beraadslaging unaniem aangenomen.

7 Raadsvoorstel Zwembad Blokweer  - Raadsvoorstel
• 1. Te kiezen voor heringebruikname van het Zwembad Blokweer door de 

scenario's A en C verder uit te werken en bij voorkeur in september een 
keuze te maken voor een uit te voeren scenario.  

• 2. De volgende budgetten beschikbaar te stellen, met als dekking de 
Algemene Reserve:

• Voorbereidingskrediet ter grootte van € 300.000 als voorbereiding op het herstel

• Een aanvullend budget voor de exploitatiekosten in 2022 ter grootte van € 100.000

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

8 Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2022 - Raadsvoorstel
• 1. De Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2021 in te trekken.
• 2. De Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2022 vast te stellen.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

9 Zienswijze begrotingen gemeenschappelijke regelingen - Raadsvoorstel
• 1. In te stemmen met het afgeven van een zienswijze op de begroting 2023 

van:
- DG&J / SOJ

• 2. Geen zienswijze af te geven op de begroting 2023 van:
- GR OZHZ
- GR Sociaal
- GR Drechtwerk
- GR Souburgh
- GR SVHW
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Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

10 Benoeming AB-leden gemeenschappelijke regelingen - Raadsvoorstel
• 1. In te stemmen met de benoeming van de portefeuillehouders in het 

algemeen bestuur van onze gemeenschappelijke regelingen, te weten: 
• Ramon Pardo, GR DG&J 

• Freek de Gier, GR OZHZ

• Ramon Pardo, GR SVHW

• Freek de Gier, GR Souburgh

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

11 Benoemen van twee raadsleden tot lid van het  Algemeen Bestuur GR Souburgh - 
Raadsvoorstel

• 1. te benoemen tot leden van het Algemeen bestuur Gemeenschappelijke 
regeling Sportpark Souburgh de raadsleden de heren  A.C. (Arco) Strop en 
R. (René) Zonnebeld. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
De raad wenst de leden succes met de werkzaamheden.

12 Wijziging leden vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Alblasserdam 2022 
- Raadsvoorstel

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

13 Benoemen voorzitter en lid Auditcommissie - Raadsvoorstel

Met de aanvulling dat ook Jacco Schook lid wordt van de auditcommissie, wordt het 
voorstel unaniem aangenomen.

14 Benoemen Commissielid - Raadsvoorstel
• 1. te benoemen tot commissielid voor de raadsperiode 2022-2026: de heer 

J. van der Molen (SGP). 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
De heer Van der Molen ondertekent de integriteitsverklaring. 
De raad wenst de heer Van der Molen succes met het commissiewerk waarna hij uit 
handen van de voorzitter bloemen ontvangt. 

15 Bekrachtiging Geheimhouding stukken - Raadsvoorstel

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

INGEKOMEN STUKKEN

16 Afdoening Lijst ingekomen stukken

Jaco Brand vraagt t.a.v. ingekomen stuk 1A.1 (brief IVO Holding) om actief met de 
ontwikkelaar in gesprek te gaan en met een voorstel te komen, ook als dat afwijkt van de 
eerdere uitspraak van de raad. 
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De ingekomen stukken worden afgedaan zoals op de lijst wordt voorgesteld. 

17 Bestuursovereenkomst NOVI gebied Groene Hart - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

18 Uitbreiding DOK 11 - Raadsinformatiebrief

Wim van Krimpen geeft een adhesieverklaring t.a.v. deze raadsinformatiebrief en verzoekt 
het college om hieraan volledige medewerking te geven en door te pakken. 
Jaco Brand vult daarop aan en vraagt het college om bij mogelijke moeilijkheden in het 
plan, dit vooraf voor te leggen aan de raad. Dus voordat het bestemmingsplan wordt 
voorgelegd. Verder verwijst hij naar het Didam-arrest en vraagt om het juridische spoor 
goed te bewandelen voordat de handtekeningen onder de koopovereenkomst worden 
gezet. 

19 Portefeuilleverdeling college 2022-2026 - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

20 Eenmalige energietoeslag - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

21 RIB Ensia 2021 - Raadsinformatiebrief

Remco de Boer signaleert dat bijlage 1 ontbreekt, 
De griffie voegt die nog toe.

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

22 Jaarverslag Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2021 - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

23 Jaarverslag Gemeentearchivaris 2021 - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

24 Jaarverslag bezwaarschriften 2021 - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

25 Jaarverslag gemeentelijke Erfgoedcommissie 2021 - Memo

De memo wordt betrokken bij de werkbijeenkomst met Dorp, Stad & Land in oktober 2022.

SLUITING

26 Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 20.37 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Alblasserdam
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op 6 juli 2022,

De griffier,                                            De voorzitter,

I.M. de Gruijter.                                  J.G.A. Paans


