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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  

27 SEPTEMBER 2022
Locatie: Raadzaal

Aanwezig de leden: Jaco Brand (SGP), Albert Brasser (SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Jan Mark 
ten Hove (SGP), Eric Boersma (SGP), Wim van Krimpen (PvdA), Haci Erdogan (PvdA), René 
Zonnebeld (PvdA), Herman Verweij (VVD), Arjan Dekker (VVD), Stavros Barzas (VVD), Arco Strop 
(CDA), Erno Hartsuiker (CDA), André Ruikes (CDA), Jacco Schook (D66), Tessa Stegman (D66), 
Remco de Boer (D66), Jako Sterrenburg (CU), Bas Romeijn (CU). Portefeuillehouders: mevrouw M. 
de Deugd, de heer F. de Gier, de heer J.R. Pardo Kruidenier, de heer M. Japenga. Griffier: mevrouw 
P.A. (Petra) Paulides-Ruitenberg (wnd. Raadsgriffier). Verslaglegging: mevrouw I.M. (Ingrid) de 
Gruijter. Voorzitter: de heer J.G.A. Paans

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Hij feliciteert raadslid Jan 
Mark ten Hove met de geboorte van zijn zoon en overhandigt namens de raad een 
presentje. 
De voorzitter wijst de raadsleden op de binnengekomen brief van de heer van Horssen van 
30 augustus. Deze brief was op 2 september al wel gepubliceerd op de website van de raad 
(onder ingekomen stukken), maar is nog niet te zien op de doorlopende lijst ingekomen 
stukken voor de eerstvolgende raadsronde (via presidium 5 oktober).
Op de agenda wordt toegevoegd het initiatiefvoorstel Onderzoek Zwembad. Dit voorstel 
wordt betrokken bij bespreekpunt 5, raadsvoorstel scenariokeuze zwembad Blokweer.
De agenda wordt met deze toevoeging vastgesteld.

2 Vaststellen verslag gemeenteraad d.d. 6 juli 2022

De besluitenlijst van 6 juli 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Actualiteiten

André Ruikes vraagt het college naar het standpunt van de gemeente inzake de aanleg 
van glasvezel en kondigt aan ook nog schriftelijke vragen te zullen stellen over dit 
onderwerp. Portefeuillehouder Japenga geeft een toelichting.
Remco de Boer haalt de situatie in de bocht aan Oost Kinderdijk aan, waar al eerder over 
gesproken is en waar verschillende ongevallen hebben plaatsgevonden. Kort voor 
onderhavige vergadering is een auto op ditzelfde punt in de rivier terecht gekomen. Hij 
dringt aan op spoedige actie. Portefeuillehouder Japenga reageert hier op. Aan het einde 
van de vergadering laat de voorzitter van de raad weten dat deze avond ter plekke 
verkeersmaatregelen zijn genomen.
Jaco Brand haalt de ontslagronde bij IHC aan. Bij eerdere grote ontslagronden heeft de 
gemeente zich ingespannen voor begeleiding van werk naar werk en Jaco Brand vraagt 
zich af of dit nu weer gaat gebeuren. De heer Paans geeft aan dat het college hier actief 
mee bezig is, in samenspraak met de gemeente Molenlanden en dat er mogelijk weer op 
een zelfde manier gehandeld gaat worden als bij de vorige procedure.
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Jaco Brand spreekt zijn zorg uit over houtstook in de gemeente, zeker in combinatie met 
de gestegen gasprijzen. Wethouder de Deugd informeert bij de GGD naar mogelijkheden 
en betrekt hier ook de OZHZ bij.

4 Inspreekrecht burgers

Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.

BESPREEKSTUKKEN

5 Scenariokeuze zwembad Blokweer - Voorstel
• 1. te kiezen voor scenario C en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen 

van € 2.178.000 en de jaarlijkse kapitaallasten hiervan op te nemen in de 
begroting. 

• 2. in te stemmen met de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen en 
hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 291.000 en de jaarlijkse 
kapitaallasten hiervan op te nemen in de begroting

• 3. Voor de afboeking van de restwaarde van de huidige zwembadbak in 
2022 een voorziening te vormen van € 600.000.

• 4. bijgaande begrotingswijziging 2022/15 (bijlage 13) vast te stellen
• 5. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 11 te 

bekrachtigen.

Wethouder de Gier zegt toe om in dit dossier nader te onderzoeken waar verduurzaming 
mogelijk is. Veiligheid en kwaliteit staan voorop, het bouwteam gaat bekijken waar het in de 
uitvoering sober kan. 
Wethouder de Deugd blijft zich inspannen om het schoolzwemmen te stimuleren op de 
basisscholen en geeft aan dat de verenigingen de aandacht hebben. 
Namens alle fracties dient Herman Verweij een initiatiefvoorstel in behorend bij dit 
onderwerp, om in opdracht van de raad een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten 
naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot het besluit het zwembad te sluiten. 
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

HAMERSTUKKEN

6 Zienswijze op 1e begrotingswijziging DG&J inclusief SOJ 2022 - Voorstel
• 1. de opgestelde zienswijze op de 1e bestuursrapportage 2022 van 

de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd, inclusief de 
1e bestuursrapportage 2022 van de Service Organisatie Jeugd, vast te 
stellen.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

7 Vaststellen coördinatieregeling Wro Wipmolen-locatie - Raadsvoorstel
• 1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 

ordening van toepassing te verklaren voor het project Wipmolen-locatie, 
waarbij de volgende onderdelen gecoördineerd voorbereid en 
bekendgemaakt worden:
• het bestemmingplan "Wipmolen locatie", en;
• de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en zo nodig aangevuld 
met voor de ontwikkeling noodzakelijke besluiten/vergunningen volgend uit 
de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
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8 Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2022 - Raadsvoorstel
• 1. de Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2022.vast te stellen, 

ingaande op de dag na bekenmaking; 
• 2. de Verordening, houdende regels omtrent de verdeling van standplaatsen 

van woonwagens in de Gemeente Alblasserdam en de 
Huisvestingsverordening Alblasserdam 2020 per diezelfde datum in te 
trekken. 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

INGEKOMEN STUKKEN

9 Doorlopende lijst ingekomen stukken

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

10 Beantwoording schriftelijke vragen verzekering hulpmiddelen - Raadsinformatiebrief
• 1. Akkoord te gaan met voorgestelde raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

11 Proces collegeprogramma - Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

12 Beantwoording schriftelijke vragen Energiearmoede - Raadsinformatiebrief

René Zonnebeld vraagt naar de actuele stand van zaken. Wethouder de Deugd vraagt de 
precieze aantallen op.
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

13 Zienswijze op ontwerp-Omgevingsbeleid 2021 module energietransitie - 
Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

14 Zienswijze op ontwerp-Omgevingsbeleid 2021 provincie Zuid-Holland - 
Raadsinformatiebrief

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisgeving aangenomen.

SLUITING

15 Sluiting

De voorzitter van de raad spreekt de vertrekkend waarnemend griffier, Petra Paulides, toe 
om haar te bedanken voor de inzet en al het werk dat is verricht en overhandigt haar 
namens de raad bloemen en een aardigheidje. Arco Strop spreekt namens de 
werkgeverscommissie ook waarderende woorden uit en wenst Petra Paulides al het goede 
toe. 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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