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Concept verslag van de openbare vergadering van de Drechtraad van 2 juni  
2020 Locatie: via MS Teams

Aanwezig:
P. Boudewijn voorzitter Drechtraad
J. Heijmans regiogriffier
T.M.E. Petersen medewerker regiogriffie

Alblasserdam
1 A.H. Brasser SGP
2 W. van Krimpen PvdA
3 J.M. Dekker VVD
4 R. Pardo Kruidenier D66/ VSP/ Philippo
5 J.K. Sterrenburg ChristenUnie

Dordrecht
6 M. Nijhof Beter voor Dordt / SLP
7 J.C. van der Net VVD
8 W. van der Kruijff CDA
9 P.J.T. Tiebosch D66 / VSP/ Philippo
10 K. Kruger GroenLinks
11 J.D. Veldman ChristenUnie-SGP
12 R. Portier SP
13 J.J.H. Wisker Verenigde Senioren Partij / D66/ Philippo
14 C.A. van Verk PvdA
15 I. Koene Gewoon Dordt/ Gewoon Realistisch
16 C.M. Jager Fractie Jager

Hardinxveld-Giessendam
17 D. Fijnekam Transparante Partij voor Alg. Belang /SLP
18 A.A. van den Berg SGP
19 P.T. aan de Wiel ChristenUnie
20 E. de Jager-Volker PvdA
21
22

T. van Zessen
R.W. Philippo

CDA
D66/ VSP/ Philippo

Hendrik-Ido-Ambacht
23 C.W. Timmers SGP-ChristenUnie  
24 A. Mol Gemeentebelangen / SLP
25 W.P. van der Hee-Pasterkamp CDA
26 A. Ouwerkerk VVD
27 M.C.G. Gommans-Dane D66 / VSP/ Philippo
28 E. van der Wulp PvdA
29
30

A. Scheurwater
O. Doevendans

Echt Voor Ambacht /SLP
Realistisch Ambacht / Gewoon Realistisch

Papendrecht
31 K.W. Middelkoop-van den Adel CDA
32 J.L. van Erk ChristenUnie
33 R. Lammers Onafhankelijk Papendrecht / SLP
34 T.C. van Es D66 / VSP/ Philippo
35 A.J. Kosten SGP
36 D. Yildiz-Karso PvdA
37 B.G. Grimmius GroenLinks

Sliedrecht
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1. Opening en vaststellen concept-agenda
De voorzitter: De heer Kolff is verhinderd wegens overleg van het Veiligheidsberaad. Dat is de 
reden dat ik hem vervang als plaatsvervangend voorzitter. Wij gaan als eerste beginnen, zoals u 
ook in het voorstel voor het digitaal vergaderen gelezen hebt, met het testen van ieders 
aanwezigheid en dat ga ik doen door ieders naam op te lezen. Dat doe ik per gemeente, 
beginnend met de A van Alblasserdam. Als ik uw naam oplees graag even in beeld komen en 
present aangeven. Dus even de microfoon aan en daarna de microfoon en het beeld weer uit. 

Dan hebben we tien afwezigen. Dat is niet alleen belangrijk voor de presentie maar ook om 
eventueel de stemmen te tellen. 

Ik ga verder met de opening. Ik heb u al welkom geheten en aangegeven dat de heer Kolff 
vanavond verhinderd is en dat ik hem vervang als voorzitter. 
De voorzitter deelt mee wie er verhinderd zijn.

Er zijn een aantal wijzigingen geweest in de samenstelling van de Drechtraad. Die zal ik per 
gemeente even opsommen. 
De Raad van Sliedrecht heeft op 21 januari besloten om de heer Huijzer als Drechtraadslid aan 
te wijzen voor de PvdA en de heer Torun wordt plaatsvervangend lid. 
De Raad van Sliedrecht heeft eveneens op 21 januari besloten de heer Blanken aan te wijzen als 
Drechtraadslid voor Pro Sliedrecht. 
De Raad van Dordrecht heeft op 19 februari besloten de heer Tiebosch aan te wijzen voor 
D66/VSP. Hij was in de vorige periode al lid van de Drechtraad. Welkom terug. Als 
plaatsvervangend lid namens  D66/VSP is de heer Bosuguy aangewezen. 

38 J.H. Visser SGP-ChristenUnie
39 F.J. Dunsbergen CDA
40 G. Torun PvdA
41 M.J.H. Jongeneel Slydrecht.nu / SLP
42 R.B. de Munck D66/ VSP/ Philippo
43 R. Bijderwieden VVD

Zwijndrecht
44 C. Moorman Algemeen Belang Zwijndrecht/SLP 
45 A. van Gemerden Cu/SGP
46 H.E. Berg CDA
47 R. Kreukniet VVD 
48 G. Slotema PvdA

49 M.G. Reijerse SP
50 G.G.F. Hartmeijer  ZPP/SLP
51 S. Schipper

Drechtstedenbestuur 

A.J. Flach                                        H.I.Ambacht                                 H H.
P.J. Heijkoop                                   Dordrecht
P.J. Verheij                                      Alblasserdam
T.A. Spek                                        Sliedrecht
P.L. Paans                                      Papendrecht    
G.K.C. Baggerman                         Hard. Giessendam
J. Huizinga                                      Zwijndrecht 
C.H.W.M. Post                                Regio Secretaris 

        

D66/VSP / Philippo
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De Raad van Sliedrecht heeft op 12 mei besloten de heer Venis aan te wijzen namens Geduld 
2.0 met een stemgewicht van zes. Daardoor heeft Pro Sliedrecht nu een stemgewicht van 
eenentwintig. 
De Drechtraad bestaat daarmee nu uit negenenvijftig leden. 
De Raad van Papendrecht heeft op 14 mei besloten mevrouw Bokma aan te wijzen als 
plaatsvervangend lid van de Drechtraad. Zij komt in de plaats van de heer De Haas die de Raad 
verlaten heeft. 
De Raad van Zwijndrecht heeft op 26 mei besloten mevrouw Schipper als lid van de Drechtraad 
aan te wijzen voor D66. De heer Trijsburg wordt daarmee plaatsvervangend lid. 
Welkom aan nieuwe leden en plaatsvervangend leden. 

Mevrouw Van Es: Mag ik een vraag stellen of een opmerking maken? 
De voorzitter: Dat mag. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Es: Wij hebben per direct aan de griffier laten weten dat de fractie Philippo uit 
Hardinxveld zich heeft aangesloten bij de regiofractie D66/VSP. U noemde de frachtie D66/VSP 
maar dat is dus vanaf nu de fractie D66/VSP/Philippo. 
De voorzitter: Dank u wel. U was mij net iets voor want dat was de volgende mededeling 
geweest. Daarmee is de fractie omgedoopt tot D66/VSP/Philippo maar dat was bij de andere 
benoemingen nog niet het geval. Daarmee zijn we compleet. 

De agenda bekijkend, die moeten we vaststellen. Op dit moment staan er nog drie 
bespreekpunten op de agenda. U heeft allen de vraag van de regiogriffie ontvangen of deze als 
hamerstuk kunnen worden geagendeerd. Daar heeft niemand negatief op geantwoord dus dat 
kunnen hamerstukken worden. Daar ga ik van uit maar ik zal dat straks bij de behandeling nog 
een keer vragen. 
Er zijn wel twee personen die zich aangemeld hebben om een stemverklaring af te leggen bij 
twee punten dus die zal ik ook de gelegenheid daartoe geven. 
Ik wil voorstellen bij de agenda om als eerste agendapunt negen te behandelen. Dat betreft de 
wijze van digitaal vergaderen, zodat het Reglement van Orde overeenstemt met de wijze van 
digitaal vergaderen zoals we dat nu doen, met uw goedvinden. Kan ik hiermee de agenda 
vaststellen? 
Mevrouw Van der Hee: Het is eindelijk gelukt om de verbinding tot stand te brengen, met de 
vraag of u mij wilt toevoegen.
De voorzitter: Ja hoor. 
Verder bij het vaststellen van de agenda nog opmerkingen? Dat is niet het geval. Dan gaan we 
beginnen met agendapunt negen en dan vervolgen wij de agenda.

Besluit: De agenda wordt vastgesteld met genoemde wijzigingen.

2. Vragenkwartier
De voorzitter: Er zijn vooraf geen vragen ingediend. Is er toch iemand die een vraag zou willen 
stellen? Het blijft stil. Daaruit concludeer ik dat er niemand een vraag voor dit punt heeft. 

3. Mededelingen
De voorzitter: Van mijn kant op dit moment geen mededelingen anders dan die ik net gedaan 
heb. Ik weet niet of iemand van de Drechtraadleden nog een mededeling wil doen. Dat is ook niet 
het geval. 

4. Vaststellen concept-verslag Drechtraad van 14 januari 2020
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De voorzitter: Er zijn door de griffie geen opmerkingen op het verslag ontvangen. Zijn er nog 
opmerkingen voordat ik u vraag of u ermee in kunt stemmen? Dat is niet het geval. Dan 
constateer ik dat iedereen akkoord is. Als niemand zijn stem verheft is dit unaniem vastgesteld. 
Dat is het geval. Dank u wel.

Besluit: Het verslag van de Drechtraad van 14 januari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststellen lijst ingekomen stukken
De voorzitter: Daar zijn vooraf ook geen opmerkingen over binnengekomen. Wil iemand het 
woord over één van de ingekomen stukken? Dat is ook niet het geval. Dan is de lijst vastgesteld 
en is daar verder geen opvolgactie aan. 

Besluit: De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN 

6. Benoemen leden Presidium Drechtraad
De voorzitter: Dat is als een hamerstuk geagendeerd. Wil iemand een stemverklaring afleggen 
bij dit punt? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat u allen in kunt stemmen met het voorstel 
en heet ik de nieuwe leden van het Presidium ook van harte welkom in het Presidium.

Besluit: De leden van het Presidium Drechtraad worden benoemd conform het voorstel.

7. Benoeming nieuw lid Agendacommissie Drechtraad
De voorzitter: Dit is ook een hamerstuk. Wil iemand hier een stemverklaring voor afleggen? Dat 
is ook niet het geval. Dan constateer ik dat u ook hiermee in kunt stemmen en heet ik ook het 
nieuwe lid van harte welkom in de Agendacommissie.

Besluit: Het nieuwe lid van de Agendacommissie Drechtraad wordt benoemd conform het 
voorstel.

8. Benoeming lid Werkgeverscommissie Drechtsteden
De voorzitter: Na het vertrek van de heer Lichtenberg. Wil iemand hier een stemverklaring bij 
afleggen? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat u ook hiermee in kunt stemmen en heet ik 
mevrouw Koene van harte welkom in de Werkgeverscommissie.

Besluit: Mevrouw Koene wordt benoemd als lid van de Werkgeverscommissie Drechtsteden.

BESPREEKPUNTEN 

9. Digitaal vergaderen Drechtraad
De voorzitter: Dit betreft een aanpassing c.q. een aanvulling van het Reglement van Orde om 
digitaal vergaderen mogelijk te maken. Dat heeft u bij de stukken aangetroffen. Dat is als een 
hamerstuk aangemerkt. Ik wil even checken of dat nog steeds een hamerstuk kan zijn. Als ik 
niets hoor ga ik ervan uit dat u daarmee instemt. Is er nog behoefte aan een stemverklaring bij dit 
punt? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat wij hier unaniem mee in kunnen stemmen, 
waarvoor dank. 

Besluit: Er wordt akkoord gegaan met aanpassing van het Reglement van Orde waarmee digitaal 
vergaderen mogelijk wordt gemaakt.
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De voorzitter: De volgende stukken zouden als hamerstukken aangemerkt moeten kunnen 
worden. 

10. Aanwijzen lid Drechtstedenbestuur
De voorzitter: Ik heb in ieder geval de heer Moorman die een stemverklaring af wil leggen. Zijn er 
nog meer mensen die een stemverklaring af willen leggen? Dat is niet het geval. Dan geef ik de 
heer Moorman het woord om zijn stemverklaring af te leggen. 
De heer Moorman: Wij hebben al eerder bij benoemingen aangegeven dat wij als 
Samenwerkende Lokale Partijen pleiten voor een diversiteit en verdeling van mannen en 
vrouwen, maar ook een diversiteit in de vertegenwoordiging van partijen. Wij begrijpen dat de 
aanwijzing binnen de gemeenten gebeurt zoals de voordracht altijd dient plaats te vinden, maar 
we hechten eraan deze opmerking opnieuw te blijven maken. We pleiten voor diversiteit in 
partijen en geslacht. Dat was het. Wij wensen natuurlijk de heer Vat succes met zijn rust en de 
heer Spek succes met zijn rol. 
De voorzitter: Dank u wel. Nog anderen die een stemverklaring af willen leggen? Dat is niet het 
geval. Dan constateer ik dat het voorstel aangenomen is met de stemverklaring van de heer 
Moorman die hij, naar ik aanneem, aflegt namens de Samenwerkende Lokale Partijen. Dan wens 
ik ook de heer Spek welkom in het Drechtstedenbestuur en veel succes met zijn nieuwe rol en de 
heer Vat vanaf deze plaats ook bedankt voor zijn inzet. Of hij het rustiger krijgt weet ik niet want 
volgens mij heeft hij nog meer zaken op zijn schouders liggen. 

Besluit: De heer T.A. Spek wordt benoemd als lid van het Drechtstedenbestuur.

11. Verlengen huidig beleidskader schuldhulpverlening 2016-2020
De voorzitter: Niemand heeft aangegeven daar een debatstuk van te willen maken, dus dat is 
een hamerstuk, maar ik heb wel iemand die een stemverklaring af wil leggen. Dat is de heer 
Portier. Ik weet niet of anderen nog een stemverklaring af willen leggen? Ik hoor niemand. De 
heer Portier, u heeft het woord.
De heer Portier: We kunnen instemmen met het verlengen van het beleidskader, ook omdat het 
door de wettelijke veranderingen binnenkort toch onder de loep genomen moet worden. Waar we 
wel vraagtekens bij zetten is de samenwerking met de Kredietbank West-Brabant, die ingezet 
wordt bij het overnemen van schulden. Omdat zij een rente rekenen, een woekerrente zou je 
kunnen zeggen, van twaalf komma drie procent per jaar, terwijl ze eigenlijk geen enkel risico 
lopen omdat de Sociale Dienst Drechtsteden garant staat voor de schulden die worden 
overgenomen. We zouden graag zien dat dat de komende jaren onder de loep wordt genomen. 
De voorzitter: Dank u wel. Dan vraag ik of er nog andere stemverklaringen zijn. Dat is niet het 
geval. Dan constateer ik dat het voorstel unaniem is aangenomen met de stemverklaring van de 
heer Portier. Wellicht dat dat bij de vaststelling van het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid later 
nog een plaats zal krijgen. 

Besluit: Het huidige beleidskader schuldhulpverlening 2016-2020 wordt verlengd.

 
12. Rondvraag en sluiting

De voorzitter: Is er iets voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan wil ik u hartelijk bedanken 
voor deze zeer constructieve vergadering, waarbij het controleren van de aanwezigheid en 
presentie denk ik het grootste aandeel was van deze vergadering. 
Ik wil u erop wijzen dat om kwart voor negen de Carrousel Integraal begint. Die kunnen we op dit 
moment niet makkelijk vervroegen denk ik voor mensen die op afstand meeluisteren. Dus u heeft 
even een koffiepauze, of als u niet bent toegekomen aan de maaltijd kunt u dat alsnog doen. 
De volgende Drechtraad hopen we te houden op 7 juli 2020. Dat is tevens met de Algemene 
Beschouwingen. Op dit moment is nog niet bekend of die digitaal gehouden zal worden of fysiek. 
In beide varianten zullen we wat uitdagingen hebben maar daar volgen nog mededelingen over. 
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Wij houden u daarvan op de hoogte en de ervaring die we vanavond opdoen met digitaal 
vergaderen zal daar ook in meewegen. 
Zoals gezegd om kwart voor negen begint de Integrale Carrousel op dezelfde manier als de 
Drechtraad via Teams of via de Livestream. Ik wens u allen nog een fijne avond. Bedankt.
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BESLUIT 
DRECHTRAAD d.d. 7 juli 2020

Onderwerp
Concept-verslag van de vergadering van de Drechtraad op 2 juni 2020

DE DRECHTRAAD

BESLUIT:

Het concept-verslag van de vergadering van de Drechtraad op 2 juni 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2020.

de regiogriffier, de voorzitter,

mr. J. Heijmans mr. A.W. Kolff


