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OPENBARE BESLUITENLIJST
GEMEENTERAAD  

6 JULI 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),  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: 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
Afwezig m.k.: Arjan Dekker (VVD) M. de Deugd (wethouder)

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 18.00 uur. De 
agenda wordt vastgesteld. 

2 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 21 juni 2022

De besluitenlijst van 21 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Inspreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld voor de vergadering. 

4 Actualiteiten

Er worden geen actualiteiten gemeld.

BESPREEKSTUKKEN 1

5 Meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG)  - Raadsvoorstel
• 1. De geactualiseerde grondexploitaties 2022 met prijspeildatum 01-01-

2022 vast te stellen volgens bijgaand rapport Actualisatie grondexploitaties 
2022.

• 2. Akkoord te gaan met de volgende onttrekkingen uit de algemene reserve 
grondexploitatie:
* € 318.000 voor het restitueren van te veel genomen winst naar de 
grondexploitatie Waterhoven;
* € 115.520 voor de voorbereidingskosten van het Zuidelijk Havengebied.

• 3. De begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging.
• 4. Op grond van artikel 10 WOB voor 10 jaar de op 28 juni 2022 door het 
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college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, aangaande:
a. Vertrouwelijk rapport "Actualisatie grondexploitaties 2022"
b. Bijbehorende begrotingswijziging

Het voorstel wordt vastgesteld, met aanpassing van het vierde beslispunt; daar waar wordt 
verwezen naar artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur, moet gelezen worden artikel 
5.1 van de Wet Openbare Overheid (in gang getreden per 1 mei 2022 en vervangt de 
WOB). 

6 Jaarstukken 2021  - Raadsvoorstel
• 1. De jaarstukken 2021 van de gemeente Alblasserdam vast te stellen.
• 2. Het voordelig resultaat van € 3.033.000 als volgt te bestemmen:

Overheveling naar 
2022 € 350.000

Toevoeging 
bestemmingsreserve 
corona

€ 500.000

Onttrekking reserve 
grondexploitatie € - 222.881

Toevoeging aan de 
algemene reserve € 2.405.818

Totaal € 3.033.000

De wethouder geeft aan dat hij in de auditcommissie nog een toelichting zal geven op de 
verschillen tussen de concept versie en de definitieve versie van de jaarstukken. 
Het voorstel wordt aangenomen.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

7 Eerste termijn Gemeenteraad

De fracties houden in eerste termijn hun beschouwingen op de Kaderbrief 2023. De SGP 
en PvdA dienen een motie in over aanpak Armoede. 

8 Eerste termijn College

De portefeuillehouders reageren op de beschouwingen van de fracties. 

9 Tweede termijn Gemeenteraad

De fracties hebben hun bijdragen in tweede termijn. Zij benadrukken nog enkele punten en 
reflecteren op de ingediende motie van de SGP en PvdA.

10 Tweede termijn College

De portefeuillehouders reageren nog kort op de inbreng in tweede termijn van de fracties. 

BESPREEKSTUKKEN 2

11 Kaderbrief 2023  - Raadsvoorstel
• 1. Instemmen met de Kaderbrief 2023
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Jan Mark ten Hove (SGP) en René Zonnebeld (PvdA) dienen een motie 'Aanpak armoede' 
in bij de Kaderbrief 2023:

De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op: 6 juli 2022

Gehoord de beraadslaging:

Overwegende dat:

• De gemeente Alblasserdam enkele jaren geleden een armoederegisseur heeft 
aangesteld;

• Er in 2018 een convenant “aanpak tegen armoede” is ondertekend waarbij allerlei 
stichtingen en verenigingen hebben uitgesproken om armoede tegen te gaan;

• In het coalitieakkoord wordt benoemd dat er specifieke inzet komt op armoede;

• Armoede enorme impact heeft op gezinnen, met kans op langdurige schade voor 
kinderen;

Is van mening dat:

• Het, onder andere door de energiecrisis, de oplopende inflatie en de gevolgen van 
de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, voor steeds meer mensen lastiger wordt om 
het hoofd boven water te houden;

• Genoemde situaties op korte termijn niet lijken te verbeteren, maar veeleer lijken te 
verslechteren;

• Armoede en schulden kunnen leiden tot stress, verminderde gezondheid, 
opvoedproblemen, uitsluiting en soms zelf het missen van een dak boven het 
hoofd. Kinderen die opgroeien in armoede lopen vaak een achterstand op die 
nauwelijks nog in te lopen is;

Roept het college op:

• Om na de zomer opnieuw om de tafel te gaan met de regisseur en de 
ondertekenaars van het convenant; 

• Te rapporteren aan de raad wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
armoedeaanpak (behaalde resultaten van de afgelopen periode met wat gaat goed, 
wat kan beter, wat moet er nog gebeuren). 

• Voorbereidingen te treffen en scenario’s te schetsen voor de langere termijn om 
adequaat te kunnen reageren als de komende jaren steeds meer inwoners in 
financiële problemen komen;

• Actieve inzet voor het bereiken van inwoners die onder armoedegrens leven omdat 
deze zich niet kunnen melden omdat instanties gewantrouwd worden of dat er 
mogelijk niet voldoende probleembesef is;

• Actief in te steken op vroegsignalering, zodat mensen die kampen met armoede 
accuraat geholpen kunnen worden;

• De communicatie, zowel fysiek als digitaal, zo in te richten dat eventuele subsidies 
en toeslagen makkelijk(er) aangevraagd kunnen worden, waarbij eventuele 
benodigde hulp beschikbaar is;

en gaat over tot de orde van de dag.

 Ondertekend door  J.M. ten Hove en R. Zonnebeld

Het raadsvoorstel over Kaderbrief 2023 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Op de motie heeft de VVD fractie een stemverklaring: vanuit de urgentie van het probleem 
steunen we de motie, maar dit had na eerdere toezeggingen al opgepakt kunnen worden. 
De motie wordt unaniem aangenomen.
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HAMERSTUKKEN

12 Bekrachtiging geheimhouding stukken

Het voorstel wordt aangenomen. Daar waar wordt verwezen naar artikel 10 van de Wet 
Openbaarheid Bestuur, moet gelezen worden artikel 5.1 van de Wet Openbare Overheid (in 
gang getreden per 1 mei 2022 en vervangt de WOB).

SLUITING

13 Sluiting

De voorzitter van de werkgeverscommissie, Arco Strop, spreekt vertrekkend 
commissiegriffier Anneke Bode toe. Arco Strop bedankt Anneke Bode voor haar inzet en 
wenst haar veel succes en plezier in Hardinxveld Giessendam, waar zij als 
raadsadviseur/plaatsvervangend griffier aan de slag gaat. 
De voorzitter van de raad bedankt alle aanwezigen en sluit om 23.27 uur de vergadering.


