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OPENBARE BESLUITENLIJST
GECOMBINEERDE COMMISSIE  

14 JUNI 2022
Locatie: Raadzaal
Toelichting: BESLUITENLIJST GECOMBINEERDE COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING 
d.d. 14 juni 2022 Aanwezig: Arne Verwoert (D66), Jacco Schook (D66), Tessa Stegman (D66), Arjan 
Dekker (VVD), Stavros Barzas (VVD), Wim van Krimpen (PvdA), René Zonnebeld (PvdA), Haci 
Erdogan (PvdA), Coby van der Linde (PvdA), Orhan Yilmaz (PvdA), Jan Mark ten Hove (SGP), Albert 
Brasser (SGP), Jaco Brand (SGP), Eric Boersma (SGP), Maarten-Jan van der Ende (SGP), Jako 
Sterrenburg (CU), Daniëlle de Jong (CDA), Arco Strop (CDA), Erno Hartsuiker (CDA) 
Portefeuillehouders: burgemeester J.G.A. Paans, wethouder F. de Gier en wethouder J.R. Pardo 
Kruidenier Voorzitter: R. de Boer Griffier: A.J.A. Conrad-Smit

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Vaststellen besluitenlijst commissievergadering dd 24 mei 2022

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en Samenleving van 24 mei 2022 wordt 
ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college

Burgemeester Paans geeft vanuit zijn portefeuille Openbare Orde en Veiligheid en mede 
namens wethouder Japenga, als contact persoon met het Waterschap, de stand van zaken 
weer omtrent de toezegging om met een notitie te komen t.a.v. de aanpak van overlast 's 
avonds en 's nachts op de Ponykade. Hij biedt zijn excuses aan namens het college voor 
het feit dat dit door verschillende omstandigheden niet is opgepakt. Wethouder Japenga zal 
dit dossier oppakken en er zijn inmiddels al enkele acties ondernomen. De situatie zal 
hierdoor niet opgelost gaan worden. Wethouder Japenga zal ook contact op gaan nemen 
met de insprekers over dit onderwerp uit de raad van september 2021. Rapportage richting 
de raad zal op korte termijn nog niet te verwachten zijn.

BESPREEKPUNTEN

4 Alcoholverordening Alblasserdam 2022 - Voorstel

De portefeuillehouder, burgemeester Paans gaat na of de 200 meter grens, die genoemde 
wordt in artikel 7 van de toelichting bij de verordening, correct is.
Vooraf is er geen communicatie geweest met de verenigingen en andere partijen over deze 
verordening. Bij vaststelling van deze verordening zal de portefeuillehouder aandacht 
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besteden aan deze communicatie.

De fractie van de PvdA overweegt een amendement in te dienen op dit voorstel om de 
schenktijd van para commerciële rechtspersonen aan te passen tot een maximale tijdstip 
van 24.00 uur met een proeftijd van 1 jaar.

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 
21 juni 2022.

5 Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2022 - Raadsvoorstel

Portefeuillehouder Paans zal de brief van het RIEC in vertrouwen met de raad delen. 
Tevens zal hij schriftelijk terug komen op de vraag van Arjan Dekker (VVD) of het heffen 
van de leges vanuit de nieuwe alcoholverordening juist is verwerkt in de legesverordening.

Op verzoek van Wim van Krimpen (PvdA) wordt de APV aangepast op artikel 2.28 lid 6d, 
waarbij geloof wordt toegevoegd aan dit artikel.

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 21 
juni 2022.

6 Raadsvoorstel Zwembad Blokweer  - Raadsvoorstel

De commissie geeft het college diverse aandachtspunten en vragen mee voor het 
definitieve raadsvoorstel, welke opgesteld gaat worden voor de raad van september.  

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 21 
juni 2022.

7 1e Bestuursrapportage 2022 - Raadsvoorstel

De commissie stelt voor om de vormgeving van een bestuursrapportage te spreken in de 
auditcommissie. Er worden vele vragen gesteld vanuit de commissie waarvan een aantal 
vragen schriftelijk worden beantwoord door wethouder Pardo Kruidenier.

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 21 
juni 2022 onder voorbehoud van de beantwoording van de vragen.  

8 Zienswijze begrotingen gemeenschappelijke regelingen - Voorstel

Wethouder Pardo Kruidenier zegt toe de prijsstijging van 1% aan te kaarten in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de SVHW. Op de vraag rondom de 
kostendekking leges bij de OZHZ komt hij terug.
Wethouder De Gier geeft aan dat de situatie bij de GR Souburgh opgepakt wordt en zodra 
hierover meer duidelijkheid is, hij dit deelt met de raad. 

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen oor de raad van 21 
juni 2022.

SLUITING

9 Rondvraag

Tessa Stegman (D66) vraagt de portefeuillehouder uit te zoeken waarom de Bob-bus niet 
meer rijdt. Tot aan de coronatijd reed deze bus op vrijdag- en zaterdagnacht van 
Rotterdam-centraal naar o.a. Alblasserdam. Wethouder de Gier geeft aan schriftelijk hierop 
terug te komen.

10 Sluiting
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Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.10 uur de vergadering en dankt een 
ieder voor zijn/haar inbreng.


