
Activiteiten voor komende week

Voor alle activiteiten van de gemeenteraad, zoals vergaderingen, informatiebijeenkomsten en 
werkbezoeken zijn terug te vinden in de agenda van GO.   

 Auditcommissie, dinsdag 22 februari 19.00 uur in Commissiekamer Ruim. 
 Raadsvergadering, dinsdag 22 februari 19.30 uur in de Raadzaal.
 Presidium, woensdag 23 februari 19.30 uur in de Rederij

Vergaderstukken toegevoegd aan GO

 Aanvullende stukken:
- 17.02.22 – Ingekomen brief met memo van omwonenden Oost-Kinderdijk – Pijlstoep bij 

raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Oost-Kinderdijk – Pijlstoep  (agendapunt 5  
raadsvergadering); 

- 18.02.22  –  Beantwoording  technische  vragen  t.a.v.  bestemmingsplannen  Oost-
Kinderdijk/ Pijlstoep (agendapunt 5 raadsvergadering); 

- Ingekomen brief van projectontwikkelaar (agendapunt 6 raadsvergadering). 
- 18.02.22 – Gewijzigde stukken, te weten bijlage 2b. (Verbeelding OK 187a) en 2c. Regels 

bestemmingsplan OK 187a (agendapunt 6 raadsvergadering); 
- 18.02.22  –  Beantwoording  vragen  uit  Commissie  Grondgebied  n.a.v.  raadsvoorstel 

Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit (agendapunt 7 raadsvergadering); 
- 18.02.22  -  Brief  dhr  Van  Horssen  met  5  bijlagen  (toegevoegd  aan  agendapunt  5  

raadsvergadering). 

Uitnodigingen

 Op 22 februari in Landvast "Rijnmond Kiest", het verkiezingsprogramma van RTV Rijnmond 
tussen 18.00 - 19.00 uur. Lijsttrekkers is gevraagd om 17.00 uur aanwezig te zijn. Voor een 
eenvoudige maaltijd wordt gezorgd, de stellingen heeft Rijnmond per mail verspreid, evenals  
de kledingvoorschriften. De debatten van afgelopen weken bij  gemeenten in de regio zijn 
terug te kijken via https://www.rijnmond.nl/rijnmondkiest 
Publiek kan  beperkt  worden  toegelaten,  aanmelden  bij  de  griffie  via 
griffier@alblasserdam.nl. Goede voorbereiding gewenst! 

 Op 10 maart staat het Lijsttrekkersdebat (georganiseerd door de griffie) gepland vanaf 19.30 
uur in de raadzaal. Uitzending via youtube. Nadere info volgt. 

Informatie van het college

 Persbericht 'Zwembad Blokweer update' (15.02.22). 
 Raadsinformatiebrief – GEHEIM – Nedstaal (15.02.22). 
 Verslag bijeenkomst raadswerkgroep Omgevingswet 3 feb 2022 (toegevoegd aan betreffende 

bijeenkomst in GO)
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Lijst ingekomen stukken 

De ingekomen stukken  zijn te vinden in het Raadsinformatiesysteem (zowel via de GO-app als via de  
website te lezen). 

 Brief Ap Cloosterman – Een Zon op Aarde (15.02.22)
 GR Sociaal – afschrift brief aan college over zienswijze financiële verordeningen (15.02.22).
 Stichting Leergeld Drechtsteden – persbericht Dorien Zandvliet nieuw bestuurslid (17.02.22)

Overige informatie 

 De geplande bijeenkomst  met  de raadswerkgroep  Veilig  Samen-leven  op 10  maart  2022 
vervalt in  verband met het dan te houden lijsttrekkersdebat.  In de nieuwe raadsperiode  
wordt  bekeken  hoe  verder.  Zodra  er  vanuit  de  portefeuillehouder  nadere  informatie 
beschikbaar  is  over  acties  die  dit  jaar  nog  plaats  vinden,  volgt  informatie  via  een  
raadsinformatiebrief. 

 De besluitenlijsten van de commissies Grondgebied en de gecombineerde commissie Bestuur 
& Samenleving zijn bijgevoegd. 


