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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  
26 OKTOBER 2021

Locatie: Raadzaal
Toelichting: Bij deze openbare raadsvergadering waren aanwezig de raadsleden de heren Ramon 
Pardo Kruidenier (D66), Jacco Schook (D66), Herman Verweij (VVD), Stavros Barzas (VVD), Orhan 
Yilmaz (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), 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: de raadsleden de heren Arjan Dekker (VVD) en Harrold van 
Vliet (SGP) en raadsgriffier mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter.      Aanwezig: portefeuillehouders de 
heren C.W.M. (Kees) Jongmans en A. (Arjan) Kraijo. Griffier: mevrouw A.M. Bode-Huizer (plv.).     
Voorzitter: burgemeester de heer J.G.A. Paans
 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.19 uur en heet allen van harte welkom.  Raadslid 
Harrold van Vliet is afwezig in verband met de geboorte van een zoon. De voorzitter feliciteert 
het raadslid en diens echtgenote en dochter van harte. Afwezig is ook raadslid Arjan Dekker, 
wiens zoon vanavond het masterdiploma ontvangt, en raadsgriffier Ingrid de Gruijter die nog 
ziek is.

Wim van Krimpen deelt mee dat hij een motie vreemd aan de orde van de dag wil indienen 
over Preventief borstonderzoek vrouwen. 
De voorzitter heeft de ondertekende motie inmiddels ontvangen. De motie wordt als laatste 
punt aan de agenda toegevoegd. 
Jaco Brand zegt dat er vanmorgen een raadsmemo is rondgemaild waarin de vragen vanuit 
de commissie Grondgebied beantwoord worden t.a.v. de sanering speelplaats Kerkstraat. 
Gelet op de inhoud van de memo stelt hij voor om dit raadsvoorstel als hamerstuk te 
behandelen. De overige fracties kunnen zich hierin vinden. 
Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2021

De besluitenlijst van de vorige raadsvergadering wordt akkoord bevonden en is daarmee 
ongewijzigd vastgesteld. 

REGULIER

3 Inspreekrecht burgers
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Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

4 Actualiteiten

René Zonnebeld zegt dat de coronacijfers flink oplopen en vraagt of hierop vanuit het college 
gereflecteerd kan worden. 
Arco Strop had eenzelfde vraag, zeker ook nu de cijfers in Alblasserdam zo stijgen, en vraagt 
naar de mogelijkheid van een lokale testlocatie. 
De voorzitter deelt de zorg en gaat in op de vragen en geeft zijn reflectie op de coronasituatie. 
Wethouder Jongmans vult aan vanuit de portefeuille gezondheidszorg ondermeer over de 
locaties van de prikbus. 
Hierop worden enkele vragen gesteld door Stavros Barzas, Jako Sterrenburg, Ramon Pardo 
en Jan Mark ten Hove, die door de voorzitter en wethouder Jongmans worden beantwoord. 

HAMERSTUKKEN

5 Sanering speelplaats in Kerkstraat - Raadsvoorstel

1. In te stemmen met het uitvoeren van de sanering
2. Sanering tegelijk met herinrichting Kerkstraat- Oude Lijnbaan uit te voeren
3. Voor de uitvoering van de sanering een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-- en 
met de toename van de kapitaallasten van € 4.000,- rekening te houden in de 
(meerjaren)begroting 2022-2025.
4. De begrotingswijziging vast te stellen. 

Dit raadsvoorstel wordt zonder beraadslaging of stemming met algemene stemmen 
aangenomen en is daarmee vastgesteld.

6 Wijziging GR Drechtsteden (15e wijziging) - Raadsvoorstel

1. Het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te 
stellen
2. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 1, tweede lid 
Wet gemeenschappelijke regelingen, om het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen;

Dit raadsvoorstel wordt zonder beraadslaging of stemming met algemene stemmen 
aangenomen en is daarmee vastgesteld.

7 Niet openbare informatie en register geheime stukken 2021 - Raadsvoorstel

1. De door de raad bekrachtigde geheimhouding op te heffen voor die documenten uit bijlage 1 
die conform de termijn openbaar kunnen worden gemaakt en de documenten waarvan 
geheimhouding niet meer nodig is.
2. Geheimhouding met 1 jaar tot 1 november 2022 te verlengen voor de documenten in bijlage 
2.

Dit raadsvoorstel wordt zonder beraadslaging of stemming met algemene stemmen 
aangenomen en is daarmee vastgesteld.

8 Monitor Groeiagenda (zomer 2021) - Raadsvoorstel
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1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2022 van de Groeiagenda Drechtsteden 2030 
2. Kennis te nemen van de geactualiseerde voortgangsmonitor Groeiagenda. 

Dit raadsvoorstel wordt zonder beraadslaging of stemming met algemene stemmen 
aangenomen en is daarmee vastgesteld. 

INGEKOMEN STUKKEN

9 Doorlopende lijst ingekomen stukken

De doorlopende lijst ingekomen stukken wordt zonder beraadslaging voor kennisgeving 
aangenomen. 

10 1e Bestuursrapportage 2021 Serviceorganisatie Jeugd - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

11 Vaststellen Rapportage Functionaris Gegevensbescherming 2020/2021 - 
Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

12 Raadsinformatiebrief 5G - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

13 Regionale klimaatdaptatie Strategie vaststellen - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

14 OZHZ - Begroting 2022 en Jaarrekening 2020

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

15 Vergaderschema 2022

Dit vergaderschema wordt voor kennisgeving aangenomen en is daarmee vastgesteld. 

SLUITING

16 Motie Vreemd ad orde van de dag - Preventief borstonderzoek vrouwen

De voorzitter geeft Wim van Krimpen het woord om de motie toe te lichten. Wim van 
Krimpen licht de achtergrond van de motie toe. Deze is al door meerdere raden in Nederland 
aangenomen.  
Na zijn betoog wordt door de overige fracties gereflecteerd op voorliggende motie en ook 
wethouder Jongmans geeft zijn reactie. 
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Hieruit blijkt dat er binnen de raad geen steun is voor de motie. 
Wim van Krimpen reageert op deze bijdragen in 1e termijn en deelt mee de motie toch te 
willen indienen. Vanuit de diverse fracties wordt hierop in 2e termijn gereageerd. Zij zeggen 
Wim van Krimpen dank voor het inbrengen van de motie omdat deze geleid heeft tot meer 
bewustwording op dit onderwerp. 
De voorzitter concludeert dat de motie wordt verworpen met 4 stemmen voor (PvdA) en 13 
stemmen tegen (VVD, D66, CDA, CU en SGP). 

17 Sluiting

Alvorens de vergadering te sluiten doet de voorzitter nog enkele mededelingen (t.a.v. 
regioconferentie, onthulling Wiegje van Beatrijs en heisessie over polarisatie). 
Om 21.34 uur sluit de voorzitter de raadsvergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 
de gemeente Alblasserdam op 30 november 2021. 

De griffier,                                                  De voorzitter, 

A.M. Bode-Huizer, plv.                               J.G.A. Paans. 


