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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  

31 MEI 2022
Locatie: Raadzaal
Toelichting: Aanwezig bij deze openbare raadsvergadering: de raadsleden Jacco Schook (D66), 
Ramon Pardo Kruidenier (D66), Tessa Stegman (D66), Arjan Dekker (VVD), Herman Verweij (VVD), 
Stavros Barzas (VVD), Haci Erdogan (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Jan 
Mark ten Hove (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jaco Brand (SGP), Erik Boersma (SGP), Albert 
Brasser (SGP), Bas Romeijn (CU), Jako Sterrenburg (CU), Margreet de Deugd (CDA), Arco Strop 
(CDA) en Erno Hartsuiker (CDA). Portefeuillehouders de wethouders C.W.M. (Kees) Jongmans en A. 
(Arjan) Kraijo. Griffier: mevrouw P.A. (Petra) Paulides-Ruitenberg (wnd.raadsgriffier). Verslaglegging: 
mevrouw I.M. (Ingrid) de Gruijter (raadsgriffier). Voorzitter: burgemeester de heer J.G.A. Paans.

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom en opent om 19.35 uur de vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering  dd 19 april 2022 en 17 mei 2022

De besluitenlijsten worden zonder wijzigingen vastgesteld.

REGULIER

3 Inspreekrecht burgers

De heer Fazli Kafa spreekt in op agendapunt 5, raadsvoorstel Kredietaanvraag 
herinrichting buitenruimte Moskee. 

4 Actualiteiten

Herman Verweij biedt het coalitieakkoord "Samen zijn we Alblasserdam" aan de voorzitter 
aan. In de gemeenteraad van 2 juni wordt het akkoord inhoudelijk behandeld. 

 

BESPREEKSTUKKEN

5 Kredietaanvraag herinrichting buitenruimte Moskee - Raadsvoorstel
• 1. Een krediet van 25.000,- euro ter beschikking te stellen voor de 

herinrichting van de buitenruimte van de Yunus Emre Moskee aan de 
Anjerstraat en dekking te halen uit de post onvoorzien. 

• 2. Het aan te vragen budget en de budgettaire neutrale begrotingswijziging 
te verwerken in de 1e burap 2022.  
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De fracties zien dit voorstel als een startpunt. 
Jan Mark ten Hove (SGP) doet als suggestie om een buurtonderzoek te doen onder 
omwonenden en de wethouder nodigt uit om in gesprek te blijven. 
De PvdA dient een motie in waarin een integrale aanpak wordt voorgesteld. De tekst van de 
motie luidt: 

De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op: 31 mei 2022 gehoord de 
beraadslaging; Overwegende dat:

• Het raadsvoorstel kredietaanvraag herinrichting buitenruimte moskee een tweeledig 
probleem omhelst met een gemeenschappelijk karakter. Namelijk naast de 
herinrichting van buitenruimte van de moskee eveneens de overlast die ervaren 
wordt in met name de Anjerstraat. 

• Twijfels wordt ervaren over het gewenste resultaat/effect van het ingediende 
raadsvoorstel herinrichting buitenruimte omdat het moskeebestuur en omwonenden 
hier zelf niet volledig achter staan.

• Het voorstel voor herinrichting van de buitenruimte wel kan bijdragen tot het 
verminderen van overlast wat zal leiden tot meer rust in de omgeving maar dan wel 
als onderdeel van een integraal plan van aanpak wat in de komende raadsperiode 
voortgezet dient te worden. Dan hebben we het naast gewenste ingerichte 
buitenruimte eveneens over betere verhoudingen en omgang afspraken in de wijk. 

• Dit raadsvoorstel onderdeel is van een complex conflict waarop we met elkaar, met 
voldoende tijd en ons maximaal voor moeten inzetten. Anders bestaat het gevaar 
dat dit conflict een terugkerend effect veroorzaakt.

Verzoekt het college:

Een structurele oplossing te creëren door de inzet van een helder integraal plan van aanpak 
wat in de komende raadsperiode gerealiseerd dient te worden, door:

• Onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar constructief met elkaar te 
praten over de huidige problematiek met als doel om nader tot elkaar te komen hoe 
we in de wijk met elkaar om kunnen gaan. Dit volgens een uitgestippeld 
tijdsschema/ stappenplan. 

• Vervolgens komen tot een hernieuwd gezamenlijk plan ten behoeve van de 
herinrichting van de buitenruimte van de moskee waarin zowel het moskeebestuur 
als de omwonenden zich in kunnen vinden. 

• Dit hernieuwde voorstel opnieuw indienen als raadsvoorstel in de gemeenteraad.  

En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door René Zonnebeld, raadslid PvdA. 

Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en drie tegen (voor: SGP 5, 
VVD 3, CDA 3, D66 3 en CU 2 en tegen: PvdA 3).
De motie wordt met drie stemmen voor (PvdA) en 15 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, 
D66 en CU) verworpen.

6 Zienswijze t.a.v. ontwerpbegroting Veiligheidsregio ZHZ 2023 - Raadsvoorstel
• 1. Na kennis genomen te hebben van, de Jaarrekening 2021 en 

Ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en 
gezien het memo financieel perspectief en de gevraagde extra bijdrage 
2022 te verwerken in de BURAP-1, akkoord te gaan met bijgevoegde 
zienswijzen en deze toe te sturen naar het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid.

In de definitieve versie van de zienswijze wordt, zoals besproken in de commissie Bestuur 
en Samenleving van 24 mei, een zin opgenomen over de schuldquote, deze staat nog niet 
vermeld in de laatste versie van de zienswijze die beschikbaar is bij de stukken van deze 
vergadering.
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De heer Van Krimpen vraagt om een toevoeging op de zienswijze t.a.v. de uitgaven. 
De portefeuillehouder, burgemeester Paans, geeft als reactie op dit verzoek aan dat in 
algemene zin altijd kritisch gekeken wordt naar zienswijzen van GR'en, op inhoud en op 
posten rond onderhoud / bedrijfsvoering.

Met inbegrip van de genoemde aanpassing wordt het voorstel door de hele raad 
aangenomen.

 

HAMERSTUKKEN

7 Voortgang Zuidelijk Havengebied, quick scan waterkering Marineweg - Raadsvoorstel
• 1. Kennis te nemen van de quick scan naar de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van een waterkering langs de Marineweg te Alblasserdam 
en op basis hiervan te constateren dat::
a. het huidige Alblasserdamse dijktracé voor de komende jaren voldoende 
veilig is;
b. het op 21 december 2021 aangeboden plan op hoofdlijnen voldoende 
ruimte biedt om op elk gewenst moment een nieuwe waterkering, met 1 en 
mogelijk zelfs 2 rijbanen, ter hoogte van de Marineweg aan te leggen. 

• 2. Verdere verkenning mogelijke verplaatsing waterkering - inclusief 
meekoppelkansen - te koppelen aan het Hoogwater Beschermings 
Programma en e.e.a. te synchroniseren met de planning van Waterschap 
Rivierenland. 

• 3. Kennis te nemen van de nieuwe planning voor het Zuidelijk Havengebied.
• 4. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 en 3 te 

bekrachtigen. De grondslag voor de geheimhouding is artikel 25 lid 2. 
Bekrachtiging van geheimhouding vindt plaats op basis van artikel 25 lid 3.

Het voorstel wordt aangenomen.

8 Overeenkomst tot wijziging leningsvoorwaarden Gemeente Alblasserdam – Stichting 
Molenzicht - Raadsvoorstel

• 1. Geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van de wijziging in 
het aflosschema van deze geldlening zoals die aan stichting Molenzicht is 
verstrekt door de gemeente Alblasserdam.

Het voorstel wordt aangenomen.

9 Kredietaanvraag realisatie brug De Twijn-Groene Zoom - Raadsvoorstel
• 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € € 95.000 voor de aanleg van een 

brug tussen De Twijn en de Groene Zoom.
• 2. De kapitaallasten van € 2.500 te dekken vanuit lagere kapitaallasten door 

het voordeliger uitvallen van de herinrichting van de Weversstraat / 
Parallelweg.

• 3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Het voorstel wordt aangenomen.

10 Monitor groeiagenda 2022 - Raadsvoorstel
• 1. Kennisnemen van het monitoringsverslag Groeiagenda 2022 en de 

vragen uit de aanbiedingsbrief na de inwerkperiode te agenderen.

Het voorstel wordt aangenomen.
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11 Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon - Raadsvoorstel
• 1. De Juridisch Controller aanwijzen als Woo-contactpersoon, conform het 

bijgevoegde aanwijzingsbesluit.

Het voorstel wordt aangenomen.

12 Instellen adhoc commissie benoembaarheid wethouders tevens Commissie 
onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden  - Raadsvoorstel

• 1. Op grond van artikel 12, lid 2 van het Reglement van orde voor de raad 
en de raadscommissies een adhoc commissie benoembaarheid wethouders 
in te stellen.

• 2. Deze adhoc commissie tevens te benoemen tot Commissie onderzoek 
geloofsbrieven nieuwe raadsleden en te belasten met de werkzaamheden 
zoals bedoeld in artikel 10 van het Reglement van orde voor de raad en de 
raadscommissies. 

• 3. In deze adhoc commissie te benoemen:
a. De heer Jaco Brand (voorzitter)
b. De heer René Zonnebeld (PvdA) 
c. De heer Stavros Barzas (VVD) 
d. De heer Erno Hartsuiker (CDA) 
e. De heer Jacco Schook (D66)
f. De heer Bas Romeijn (CU). 

Het voorstel wordt aangenomen.

13 Benoemen commissievoorzitters

Het voorstel wordt aangenomen.

INGEKOMEN STUKKEN

14 Vaststellen Lijst ingekomen stukken - Raadsvoorstel

De ingekomen stukken worden afgedaan zoals op de lijst is voorgesteld. 

15 Jaarverantwoording kinderopvang 2021 - Raadsinformatiebrief

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

16 Aansprakelijkheidstelling en stuiting verjaring Chemours Dupont - 
Raadsinformatiebrief

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

17 Raadsinformatiebrief Verantwoording Grip-3 situatie ivm schietincident bij 
zorgboerderij

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

18 Nedstaal - Raadsinformatiebrief

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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19 Bestuurlijke rapportage OTT - Raadsinformatiebrief

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

20 Gehandicapten parkeren - Raadsinformatiebrief

Deze raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

AFSCHEID

21 Afscheid wethouders 

De bestuursperiode 2018-2022 is afgelopen en de raad neemt afscheid van wethouders 
Arjan Kraijo en Kees Jongmans. 
Achtereenvolgens spreken de voorzitter van de raad, de vice voorzitter van de raad 
(Herman Verweij), fractievoorzitter van de PvdA (Haci Erdogan) en de fractievoorzitter van 
het CDA (Arco Strop) de vertrekkende wethouders toe. 
Als laatste spreken de wethouders zelf tot de raad. 

SLUITING

22 Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit om 22.05 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
de gemeente Alblasserdam op 21 juni 2022. 

De griffier,                                                  De voorzitter,

P.A.Paulides-Ruitenberg (wnd)                 J.G.A. Paans.


