
OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD

30 NOVEMBER 2021

Locatie: Digitaal MS Teams
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, A. (Arjan) Kraijo.
Griffier: mevrouw A.M. Bode-Huizer (plv.). 
Voorzitter: burgemeester de heer J.G.A. Paans.

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

Nadat de presentielijst doorgenomen is, opent de voorzitter de vergadering en heet allen 
welkom in deze digitale vergadering.

De voorzitter constateert dat raadsgriffier mevrouw Ingrid de Gruijter nog ziek is en wenst 
haar beterschap en herstel. Hij merkt op dat agendapunt 6 (Financieel arrangement 
Kinderdijk) abusievelijk op de agenda gekomen is. Dit voorstel is in de commissie 
Grondgebied opiniërend besproken en kan van de agenda worden afgevoerd.
Ramon Pardo zegt dat de beantwoording van de nog openstaande vragen t.a.v. 
agendapunt 5 toegevoegd is aan de stukken. Hij zou daarover nog graag enkele korte 
vragen over willen stellen. Ook Wim van Krimpen meldt zich voor bespreking op dit punt. 
Besloten wordt dit agendapunt nog kort en bondig te bespreken.
Herman Verweij kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan met als 
onderwerp Zelfbewoningsplicht. De motie wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 
18.

Met inbegrip van deze drie wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

2 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen dd. 26 oktober 2021 en 9 
november 2021

De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 26 oktober 2021 en 9 november 2021 
worden ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Inspreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4 Actualiteiten
Jaco Brand vertelt dat een groep jeugd afgelopen zaterdagnacht flinke vernielingen heeft 
aangebracht aan een groot object op de skatebaan Hobbemalaan / Roemer Visserstraat 
waardoor dit onbruikbaar is geworden. Ook op sportpark Souburgh vonden vernielingen 
plaats.



Hij vraagt de burgemeester welke maatregelen genomen kunnen worden om dit de 
komende weken tegen te gaan.
De voorzitter beantwoordt de vraag en gaat in op de aanpak van dit soort vernielingen. De 
schade bedraagt zo'n 6.000 euro maar vervanging van het object is nog geen uitgemaakte 
zaak.
Ook de vervolgvragen van Jaco Brand over de communicatie richting de jeugd en evt. 
gebiedsverbod worden door de voorzitter beantwoord.
Herman Verweij zegt blij te zijn met de vragen van de SGP-fractie en de antwoorden van 
de  burgemeester daarop en vraagt naar de communicatie.
De voorzitter gaat daarop in en vertelt dat er een specifieke groep jeugd in beeld is wat 
meeweegt in de aanpak van dit incident.

HAMERSTUKKEN

5 Raadsvoorstel Wijziging Verordening Beschermd Wonen en Opvang

1. de wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang Alblasserdam (tweede 
wijziging), met terugwerkende kracht, per 1 april 2021 vast te stellen waarmee voor een 
aantal maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo een bijdrage in de kosten van 
kracht wordt.
2. de wijziging van de Verordening beschermd wonen en opvang Alblasserdam (tweede 
wijziging), met terugwerkende kracht, per 1 april 2021 vast te stellen waarin twee 
(technische) aanpassingen doorgevoerd worden als gevolg van de jurisprudentie en de 
uitbreiding van de verordeningsplicht in het (landelijk) uitvoeringsbesluit WMO 2015.

Ramon Pardo stelt enkele vragen n.a.v. de ontvangen beantwoording van technische 
vragen m.b.t. dit voorstel.
Wim van Krimpen maakt opmerkingen over de in de verordening opgenomen bepalingen 
t.a.v. fraudesignalering.
De voorzitter refereert aan de 'kan'-bepaling in het stuk, waarna wethouder Jongmans 
de vragen beantwoordt. Daarbij zegt wethouder Jongmans toe het signaal van Wim van 
Krimpen mee te nemen naar de collega's in de regio zodat dit bij de eerstvolgende update 
van de verordening recht getrokken kan worden. Verder zegt hij Ramon Pardo toe te 
onderzoeken of vanuit de context kosten en baten afweging uitzonderingen voor andere 
groepen mogelijk zijn.
De voorzitter constateert dat dit stuk zonder stemverklaring of stemming unaniem wordt 
aangenomen en daarmee is vastgesteld.
.

6 Raadsvoorstel Financieel arrangement Kinderdijk 

Dit raadsvoorstel is bij de vaststelling van de agenda, van de agenda afgevoerd.

7 Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan CKC-locatie 

1. De zienswijzen nota vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan CKC locatie voor de bouw van 20 woningen bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GML bestand 
NL.IMRO.0482.bpckclocatie114-VA01 (inclusief bijlagen) met bijbehorende regels en 
plantoelichting, voor de verbeelding behorende bij bestemmingsplan is de BGT-ondergrond 
gebruikt (basisregistratie grootschalige topografie), 2020-07-27, op basis van de 
zienswijzennota gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de wet Ruimtelijke Ordening vast te 
stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

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



8 Raadsvoorstel Aankoop grond Vinkenpolderweg 

1. Geen wensen en/of bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van 
het
voornemen van het college om tot aankoop van grond aan de Vinkenpolderweg over te 
gaan.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 242.000,00 ten behoeve van de aankoop van de 
grond aan de Vinkenpolderweg te Alblasserdam.
3. De begroting 2021 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.

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

9 Raadsvoorstel Actualiseren overzicht Moties en Toezeggingen 

1. Het overzicht Moties en Toezeggingen te actualiseren

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

INGEKOMEN STUKKEN

10 Raadsinformatiebrief Subsidiëring Stichting Jeugdteams 

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

11 Raadsinformatie beëindigen aanwijzing veiligheidsrisicogebied 

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

12 Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Beleidsplan LHBTI 2020-2022 
Alblasserdam

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

13 Raadsinformatiebrief Beantwoording Schriftelijke Vragen SGP-fractie over 
vaccinatie -

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

14 Raadsinformatiebrief Voortgang Hersteloperatie Toeslagenaffaire 

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

15 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen SGP over 
shuttlebus Kinderdijk

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

16 Raadsinformatiebrief Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 



Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

17 Doorlopende lijst ingekomen stukken

De stukken op deze lijst worden voor kennisgeving aangenomen.

SLUITING

18 Motie Zelfbewoningsplicht

De voorzitter geeft het woord aan Herman Verweij om de Motie Zelfbewoningsplicht toe te lichten.
De motie luidt als volgt: 
De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 30 november 2021; 
gehoord de beraadslaging; 
overwegende: 

 dat de wooncrisis ook in Alblasserdam tot gevolg heeft dat er een tekort is aan (betaalbare) 
woningen in nagenoeg elk segment,

 dat het gebrek aan (betaalbare) woningen in ons dorp tot gevolg heeft dat ouderen geen andere 
keus hebben dan te blijven wonen in huizen die feitelijk niet meer passen en jongeren als starter 
op de woningmarkt geen mogelijkheden hebben zich zelfstandig te vestigen of hiervoor ons dorp 
moeten verlaten,

 dat de wooncrisis schrijnende situaties met zich meebrengt en om onorthodoxe maatregelen en 
ingrijpen vraagt,

 dat de raad hiervoor al eerder unaniem een motie heeft gesteund om eigen inwoners voorrang te 
geven bij nieuwbouwprojecten,

 dat nieuwbouwplannen naar verwachting slechts voor een deel een oplossing voor de schaarste 
aan woningen zullen bieden en dit dus ook om maatregelen vraagt ten aanzien van de bestaande 
woningvoorraad in ons dorp,

 dat het opkopen en verhuren van (nieuwe en bestaande) woningen normaliter een volstrekt 
legitieme activiteit is en ook in een behoefte op de markt voorziet,

 dat bij de huidige schaarste op de woningmarkt het opkopen en verhuren van woningen de 
prijzen verder opdrijft en daarmee bijdraagt aan het tekort aan betaalbare en beschikbare 
woningen,  

 dat al meerdere omliggende gemeenten ter voorkoming hiervan een zelfbewoningsplicht hebben 
ingevoerd,

 dat het gebrek aan betaalbare woningen en voorkoming van het ‘waterbedeffect’ nu snel 
handelen vraagt,

Verzoekt het college:
 zo snel mogelijk met een raadsvoorstel te komen voor het instellen van zelfbewoningsplicht voor 

bestaande- en nieuwbouwwoningen in Alblasserdam met een WOZ waarde tot 400 000 euro 
 te doen onderzoeken welke ontwikkelingen er spelen rondom onze huidige woningvoorraad 

(opkopen-verhuren, leegstand, spookbewoning, speculatie, splitsing / verkamering, dubbele 
bewoning / kangaroe bewoning etc ) 

 waar nodig op basis van bovenstaand onderzoek ook andere aanvullende maatregelen voor te 
stellen die bijdragen aan het vergroten van de kansen voor eigen inwoners in het verkrijgen van 
een woning.   

en gaat over tot de orde van de dag. Herman Verweij, VVD.

Na de toelichting door  Herman Verweij reageren de woordvoerders van de andere fracties in eerste 
termijn.
De voorzitter geeft vervolgens Herman Verweij de gelegenheid om te reageren op het gesprokene.
Wethouder Kraijo geeft een duiding op deze motie, waarbij hij aantekent op enkele onderwerpen een 
herhaling te zien omdat daarover al toezeggingen gedaan zijn. Hij vertelt dat het eerste punt uit de 
motie haalbaar is, maar t.a.v. de punten 2 en 3 meer inzet nodig is zodat dit zeker niet eerder dan Q2 
2022 geleverd kan worden..
De voorzitter schorst de vergadering gedurende 10 minuten.
De voorzitter heropent de vergadering om 20.45 uur, waarna de raad de motie in tweede termijn 
bespreekt, waarbij blijkt dat alle fracties zich kunnen vinden in de motie.
Hierop geeft wethouder Kraijo een reactie vanuit het college in 2e termijn.



De voorzitter concludeert tot slot dat de motie raadsbreed gesteund wordt en dus unaniem is 
aangenomen.

19 Sluiting

De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit deze raadsvergadering om 20.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
de gemeente Alblasserdam op 21 december 2021.

De griffier, De voorzitter,

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


