Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Strijen, gehouden op
dinsdag 24 april 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Voorzitter
Griffier
Notulist
Aanwezigen

Afwezig m.k
Afwezig z.k.
Op uitnodiging
aanwezig

: de heer A.J. Moerkerke, burgemeester
: de heer M.A. Bourdrez
: mevrouw J. de Klerk
: mevrouw P.G. Tanja (PvdA) en de heren L.M. Bouman (GroenLinks), D. de Fonkert
(CU), F.J.M. van ’t Hof (GroenLinks), H. Kwakernaat (Strijens Belang),
J.A.M. Lagendijk (PvdA), A.P. de Man (VVD), W.N. Moret (CDA), J.F. Oosterkamp
(Strijens Belang), L.A. Overwater (VVD), C.W. van Schelven (CDA),
A. Steenbergen (CDA) en W.J. Tuijnman (VVD)
: -: -: de heren W.J.L.M. van Tilborg en G.M.J. Janssen

01. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.
02. Vaststelling raadsagenda
De motie van de CU inzake het AED alarmeringssysteem wordt agendapunt 16a . Hiermede is de
agenda vastgesteld.
03. Spreekrecht burgers
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
04. Vragen halfuur raadsleden
De heer Kwakernaat deelt mede dat de Postbank en Rabobank hun kantoren gaan sluiten in Strijen. Hij
vraagt aandacht voor de ouderen. De meeste ouderen willen graag binnen hun geld opnemen aan de
balie. Het zou goed zijn als de Rabobank toch een kantoortje in Strijen houdt.
De voorzitter antwoordt dat de gemeente daar niet over gaat. Hij deelt wel het probleem. Het enige wat
we kunnen doen, is onze zorg uitspreken. Er kan ook gepind worden binnen bij Albert Heijn en de
Rabobank biedt thuis zorg aan voor andere zaken. Hij zal namens de raad zijn zorg uitspreken richting
de Rabobank.
De heer Kwakernaat stelt voor om dit als gezamenlijke burgemeesters in de Hoeksche Waard te doen.
De heer De Man steunt het voorstel. De Rabobank sluit 1 juli a.s. in Strijen. Hij doet een dringend
beroep op het college om extra aandacht te besteden aan de communicatie naar de klanten toe en met
name de ouderen.
De heer Van ’t Hof onderschrijft de woorden van de vorige sprekers. Er moet wat aan de voorlichting
worden gedaan. De meeste ouderen weten niet dat ze met de Rabobank-pas ook bij andere automaten
kunnen pinnen.
De voorzitter zal dit meenemen.
De heer Van ’t Hof gaat in op de posters in de bushokjes.
De voorzitter geeft aan dat raadsleden vragen voor het vragen halfuur op de dag van de
raadsvergadering voor 9 uur ’s-morgens moeten melden bij de griffier. De heer Van ’t Hof heeft echter
dit onderwerp al eerder aangekondigd.
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De heer Van ’t Hof geeft aan dat hij contact heeft gehad met Grip en het contract heeft ontvangen. De
situatie zoals geschetst in de commissie ABA is pertinent onjuist. Het college heeft in het contract een
bepaling (blz. 33, punt 10) opgenomen waarmee zij de reclame code commissie kan ontwijken.
De gemeente kan vooraf, zonder de reclame code commissie in te schakelen, zelf bepalen of een
reclame wel/niet mag geplaatst mag worden. Het college heeft een uitzondering gemaakt voor
aankondigingen van politieke partijen. Grip heeft aangegeven dat als de gemeente hun niet had
benaderd over de klacht, zij de posters hadden laten hangen. Grip wil haar klanten behouden.
Er is een grote meerderheid in de raad die deze gang van zaken betreurt. Hij vraagt om deze procedure
op deze manier niet meer te doen. Het is een aantasting van de vrijheid van meningsuiting.
De voorzitter heeft in de commissie ABA aangegeven dat het college er neutraal in staat. Als het
college iets doet dan verbindt het bedrijf daar consequenties aan. Hij vindt dat de beoordeling aan de
reclame code commissie moet zijn.
De voorzitter merkt op dat we een staat van inlichtingen hebben. Dat maakt onderdeel uit van de
overeenkomst. Er is een verbod op het gebied van reclame, tabak, drank, seks en onzedelijke
handelingen. Wij vergen meer in de overeenkomst dan dat de reclame code commissie bepaalt. Het is
ons eigen verscherpte beleid wat we in 2008 hebben vastgesteld. Hij stelt voor in de commissie ABA
de principiële discussie aan te gaan wat we als gemeente wel/niet toestaan.
De heer Van ’t Hof vraagt of het college bereid is om de reclame code commissie een oordeel te laten
vellen of gaat het college voor de reclame code commissie zitten? Er is een meerderheid in de raad om
de reclame code commissie een oordeel te laten vellen.
De heer Lagendijk onderschrijft de woorden van de heer Van ‘t Hof. In het reglement staat dat de
gemeente een reclame kan weigeren. De redenen waarom zijn heel eenzijdig (bloot en kwetsend voor
religieuze groeperingen). Hij vindt dat deze clausule eruit kan.
De heer De Man geeft aan dat de afspraak met het bureau duidelijk is, er mogen geen kwetsende zaken
in reclames. De reclame code commissie ziet hierop toe. De gemeente heeft ook nog zeggenschap
(vooraf of achteraf) over het wel/niet gewenst zijn van bepaalde reclames. Dit laatste is het meest
lastige. We moeten zoveel mogelijk objectief zijn. Hij wil dit graag in de commissie ABA bespreken.
We moeten de bepaling niet schrappen maar wellicht afspreken dat we er in principe geen gebruik van
maken tenzij er zwaarwegende redenen zijn.
De heer Steenbergen geeft aan dat helder is hoe de communicatie heeft plaatsgevonden. Hij heeft niet
veel moeite met de clausule in het contract om een aantal zaken uit te sluiten. De fractie is wel bereid
om hierover te spreken in de commissie ABA. Het is lastig om vooraf zaken af te grenzen.
De heer Kwakernaat merkt op dat het alleen gaat om een poster met tekst.
De voorzitter concludeert dat in de eerstvolgende commissie ABA het contract wordt besproken. De
rol van de gemeente zal juridisch worden onderzocht.
05. Verslag / verantwoording door leden van gemeenschappelijke regelingen / instellingen
Rekenkamercommissie Hoeksche Waard d.d. 16.04.2012
De heer Overwater deelt mede dat Minister Spies op 19 april jl. een reactie heeft gegeven op het
Berenschot rapport. Ze heeft aangegeven dat de interne leden moeten verdwijnen en dat de
rekenkamers alleen mogen gaan bestaan uit externe leden. In de algemene ledenvergadering van de
landelijke rekenkamer is dit punt aan de orde geweest. Er is een scheuring opgetreden, de grote
rekenkamers vonden het een mooie oplossing en de kleinere rekenkamercommissies waren het niet
eens met de Minister. Daarna viel het kabinet. 16 april was een goede vergadering met de
Rekenkamercommissie. De commissie heeft een brief ontvangen van een inwoner van Korendijk die
zich had gestoord aan het niet uitsplitsen van bepaalde leges. Deze vraag is beantwoord.
De Rekenkamercommissie gaat dit jaar starten met drie onderwerpen en drie onderwerpen afronden.
WHW bedrijven en het onderzoek subsidiebeleid zijn gestart op 16 april jl. en worden 19 november
a.s. aan de raden aangeboden. SVHW start volgende maand en wordt 17 december a.s. aangeboden.
Bureau Zaker heeft een kapstok geschreven voor de gemeenschappelijke regelingen. In 2008 is er
onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid van drie gemeentes (Strijen, Cromstrijen en Korendijk). Een
deel hiervan wordt meegenomen bij het nieuwe onderzoek subsidiebeleid.
06. Vaststelling notulen van de raadsvergadering van 27 maart 2012
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
07. Ingekomen stukken en mededelingen
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A-stukken:
Maatschappelijke Zaken
1. Rapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang van Inspectie Onderwijs d.d. 01.03.2012.
2. Programmabegroting GHGD 2012 van Regio Zuid-Holland Zuid d.d. 22.12.2011.
3. Jaarverslag 2010-2011 Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaters d.d. ongedateerd
Wonen & Werken
4. VNG-Ledenbrief over stand van zaken regionale uitvoeringsdiensten d.d. 22.02.2012.
5. Uitspraak rechtbank inzake beroep tegen weigering handhavend optreden kartbaan d.d.
03.02.2012.
6. Uitspraak Raad van State inzake beroep tegen reactieve aanwijzing bestemmingsplan
Buitengebied d.d. 15.02.2012
7. Notitie over rattenbestrijding d.d. 13.03.2012.
Financiën & Economische Zaken
8. Jaarverslag 2011 en Jaarplan 2012 Rekenkamercommissie Hoeksche Waard d.d. 07.03.2012.
9. Begrotingscirculaire 2013-2016 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 13.03.2012.
Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
10 Brief Politie Zuid-Holland Zuid over vergunningsvoorwaarden bij plaatsen televisieschermen bij
EK voetbal 2012.
11. Brief Burgerrechtenvereniging Vrijbit d.d. 22.02.2012.
12. Motie gemeenteraad Doesburg d.d. 16.02.2012.
13. Brief Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland inzake benoeming Aart-Jan
Moerkerke tot burgemeester van Strijen.
14. Uitnodiging vergadering Regionaal College Politieregio Zuid-Holland op 26 maart 2012 d.d.
16.03.2012.
De A-stukken 1 t/m 14 worden voor kennisgeving aangenomen.
B-stukken:
Mededelingen
De voorzitter wijst op het bezoek aan het Steekmuseum a.s. zaterdag.
08. Stand van zaken Samenwerkingsverband Hoeksche Waard en Domeinen Hoeksche Waard
De heer Van Tilborg deelt mede dat de vacature landschap is ingevuld door de heer Leggedoor. Het
middenveld Hoeksche Waard heeft een pamflet verspreid waarin wordt aangegeven dat ze een nieuwe
kijk hebben op de samenwerking in de Hoeksche Waard (SOHW). De voorzitter van het SOHW en de
voorzitter van de diverse portefeuillehouders hebben binnenkort een overleg om te kijken of de kennis
van het middenveld op een goede manier kan worden ingepast.
De heer Van ‘f Hof verwijst naar een krantenartikel waaruit blijkt dat er nogal wat organisaties in het
maatschappelijk middenveld ontevreden zijn over het SOHW. Hij wil de volgende keer graag verslag
van het overleg met het middenveld.
De heer Van Tilborg zegt dit toe. Een deel van de organisaties is wel tevreden over hun inbreng en de
samenwerking binnen het samenwerkingsorgaan. Een deel is ontevreden. Wellicht heeft dit te maken
met het onvoldoende terugzien van hun inbreng of dat ze onvoldoende gehoord zijn. We moeten dit
steviger verankeren binnen het SOHW.
De heer Janssen deelt mede dat vanmiddag het AB van het SVHW is geweest. Er is gesproken over
een benchmark onderzoek, toekomstverkenning SVHW en een klanttevredenheidsonderzoek. Deze
stukken worden in de fractiekamer gelegd. De rekening is vastgesteld. Er was een overschot van ruim
1,5 miljoen (€ 600.000 door de groei van het aantal gemeenten binnen het SVHW en € 600.000,00
door strikter om te gaan met bankvorderingen). In de toekomst wil nog een aantal gemeenten
aansluiten bij het SVHW (Goeree Overflakkee, Lansingerland, Aalburg/Werkendam en Woudrichem).
De heer Van Schelven vraagt of er al een besluit genomen is om nog meer gemeentes toe te laten?
Efficiencyvoordelen hebben ook grenzen.
De heer Janssen antwoordt dat meer en groter niet altijd beter is. Bij het SVHW kunnen alleen
gemeenten toetreden als het voor het SVHW bedrijfseconomisch gunstig is.
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De voorzitter deelt mede dat in het PFO economie het bedrijvennummeringsysteem aan de orde is
geweest. Er is onvoldoende draagvlak om dat in te voeren. Alleen Strijen en Binnenmaas zijn positief.
Er komt nog wel een verwijzing in het RPV.
De heer Van ’t Hof merkt op dat in het SOHW eensgezindheid was bij alle gemeenten om dit uit te
besteden aan het bedrijvenpark. Dit was een jaar geleden al toegezegd. Hij is zeer verbaasd en
teleurgesteld dat nu drie gemeenten tegen zijn.
De voorzitter deelt dit. Er was zelfs al een subsidie aangevraagd.
De heer Van ’t Hof vindt dat de samenwerking voor geen meter loopt. Afspraken worden niet
nagekomen. We moeten ons hier niet zomaar bij neerleggen.
De heer De Man is ook verrast. Hij vraagt of de discussie al beëindigd is? Een van de ondernemers
heeft een pleidooi gehouden voor het nummeringsysteem. De gemeente Strijen heeft er in het kader
van de Randweg ook belang bij. Hij vraagt of de voorzitter binnen het SOHW nog een lans wil breken
om de handen op elkaar te krijgen HW-breed.
De voorzitter heeft gezien de stelligheid weinig fiducie in een goede afloop.
De voorzitter deelt mede dat het op ICT-gebied de goede kant op lijkt te gaan. Er ligt een voorzet hoe
we naar de toekomst toe voorkomen dat we uit de pas gaan lopen HW-breed.
De voorzitter deelt mede dat in de overgang naar de nieuwe GGD Zuid het erop leek dat de HW zou
verdwijnen uit de regiegroep. Hij heeft hier een opmerking over gemaakt en hij heeft nu zitting in de
regiegroep.
09. Conceptaanvraag Herstructureringsfonds Wet werken naar vermogen
De heer Van ‘t Hof vraagt of er nog veel energie gestoken moet worden in allerlei activiteiten daar een
aantal wetten controversieel wordt verklaard.
De heer Janssen geeft aan dat we formeel nog geen bericht hebben ontvangen. De
herstructureringsaanvraag dient voor 30 april a.s. ingediend te zijn. We willen geen risico lopen. De
aanvraag ligt klaar en kan de deur uit.
De raad neemt verder de conceptaanvraag Herstructureringsfonds Wet werken naar vermogen voor
kennisgeving aan.
10. Archiefverordening Gemeente Strijen 2012
De raad stelt unaniem de Archiefverordening Gemeente Strijen 2012 vast, onder intrekking van de
Archief- en documentatieverordening Gemeente Strijen 2001.
11. Evaluatie Oud- en Nieuwjaar 2011-2012
De raad neemt kennis van het evaluatierapport oud- en nieuwviering 2011-2012.
12. Samenwerking Jongerenwerk Binnenmaas en Strijen
De heer Tuijnman heeft met genoegen gelezen dat de samenwerking met Binnenmaas rond is. Het
bestuur van De Klep en de medewerkers van De Klep vinden het een goede ontwikkeling. De VVDfractie ziet het als een tussenstap. De regionale koepel in de HW moet er nog komen. Dit biedt
garanties voor continuïteit. Hij feliciteert de wethouder met deze stap.
De heer Moret deelt mede dat de CDA-fractie tevreden is met het voorstel. Het heeft een forse
inspanning gevraagd om met de betrokken partijen het jongerenwerk weer op de rails te krijgen. Hij
hoort positieve geluiden van ouders en kinderen. Hij complimenteert de wethouder en de ambtenaren
voor hetgeen bereikt is.
De heer De Fonkert geeft aan dat ook de CU-fractie het stukje continuïteit toejuicht. De fractie is blij
met wat er nu ligt.
De heer Kwakernaat geeft aan dat er in het verleden sprake was van een stemverhouding van 7-6 en
hij vreest dat het nu weer deze kant opgaat. Er wordt gejuicht over de goede plannen terwijl hij zich
afvraagt of het nu een samenwerking is of een overname? Hoe gaat het in de praktijk lopen? In welke
verhouding komt ons jeugdwerk? De fractie Strijens Belang heeft meer vragen dan positieve
antwoorden.
Mevrouw Tanja begrijpt de positieve stemming van de coalitiepartijen niet. Het traject heeft drie jaar
geduurd. Het is jammer dat we het niet eerder voor elkaar konden krijgen. De continuïteit is inderdaad
gewaarborgd. Het is een overname. De PvdA-fractie wil graag gewaarborgd zien dat de wensen en
behoeften van onze gemeente ook werkelijk een plaats zullen krijgen in de nieuwe stichting en dat de
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opbrengsten die De Klep zelf genereert ook voor de activiteiten in De Klep beschikbaar worden
gesteld. We kunnen niet anders dan blij zijn maar het traject hier naartoe is dramatisch.
De heer Van ‘t Hof is verbaasd over de zin dat de commissie MZ unaniem positief geadviseerd zou
hebben. Hier is absoluut geen sprake van.
De heer De Man geeft aan dat het woord ‘unaniem’ niet genoemd wordt. Dit is correct.
De heer Van ’t Hof vindt dat er een nuance aangebracht had moeten worden in die zinsnede. Zijn
fractie is niet gerust op de ontstane situatie. Hij is er ook niet van overtuigd dat iedereen die zich
bemoeit met De Klep ook hier achter staat. Hoe is het gekomen dat een aantal bestuursleden geen
zitting meer wil hebben in het bestuur? Wellicht omdat de gemeente gefaald heeft. Er zijn ook mensen
die niet aanwezig waren op de informatieavond en zich ernstig zorgen maken over de zelfstandigheid
en de activiteiten van De Klep. Het voorstel is eigenlijk een overname c.q. fusie. Het heeft niets met
samenwerking te maken. De Stichting Jongerenwerk in Strijen wordt opgeheven en dat wordt
overgenomen door SWB.
De heer Tuijnman geeft aan dat het eindpunt de koepel is. Bij de koepel zal De Klep rekening moeten
houden met de wensen van anderen. Dat is ook bij een regionale samenwerking.
De heer Van ’t Hof geeft aan de fractie GroenLinks voorstander is van een grote koepel in de HW.
Een koepel die de personeelszaken beheert en zorgt voor continuïteit (jongerenpool). Hij vraagt op
welke termijn de koepel er komt? Als de koepel er over een halfjaar is dan is het nu niet relevant om
met Binnenmaas in zee te gaan.
De heer Moret geeft aan dat ook de fractie GroenLinks erop aangedrongen heeft om zo snel mogelijk
te gaan samenwerken met Binnenmaas.
De heer Van ’t Hof merkt op dat hij vanaf 2009 heeft aangegeven dat de gemeentes hun eigen
verantwoordelijkheid nemen. De gemeente Strijen heeft een overbodig rapport laten maken, een duur
bureau ingehuurd en niet zijn verantwoordelijkheid genomen om actief de vacature in te vullen. De
gemeente heeft ervoor gezorgd dat er een desinteresse bij het bestuur is ontstaan. Hij vindt dat de
gemeente en de portefeuillehouder weglopen voor hun verantwoordelijkheid. Er is niet gegarandeerd
dat wij invloed hebben op de activiteiten van De Klep. Er wordt nu € 96.000,00 uitgetrokken, dat is
overhead (coördinatie, personeelskosten, beheer gebouw). Er is geen geld uitgetrokken voor
activiteiten. Hoe zijn de activiteiten in de toekomst gewaarborgd? Er moet een activiteitencommissie
van het jongerencentrum komen die invloed kan hebben op het totale bestuur om ervoor te zorgen dat
de activiteiten gewaarborgd zijn. Er moet geld beschikbaar zijn voor activiteiten voor de jeugd in
Strijen. Aan wie vindt terugkoppeling van de activiteiten plaats?
De heer Janssen geeft aan dat het streven van de heer Mol, de bestuurlijk trekker, is om de koepel, per
1 januari 2013 te realiseren. Daarmee is de werkgeversrol goed geregeld. De raad heeft destijds in
meerderheid ingestemd met het onderzoek. Toen is aangeven dat er snel gestart moest worden met een
tussentijdse oplossing. In het opgaan met SVB is de continuïteit jeugd- en jongerenwerk van De Klep
verzekerd en hebben we een professionele aansturing. De gelden die De Klep genereert, zullen ook
boekhoudkundig verantwoord worden en voor De Klep worden benut. Er waren al eerder problemen
op bestuurlijk vlak. Het is moeilijk om bestuursleden te krijgen. De vrijwilligers zijn enthousiast. Het
personeelslid van De Klep ziet het zitten om zo te gaan werken.
De heer Van ‘t Hof geeft aan dat er een onderzoek zou komen om te kijken of er een goede
samenwerking (en geen fusie) zou kunnen ontstaan met Binnenmaas. De medewerker van De Klep wil
professionele ondersteuning (uitbetalen loon, afdracht sociale lasten e.d.). Hij wil niet dat zijn
activiteiten gestuurd gaan worden vanuit Binnenmaas.
De heer Janssen geeft aan dat er een bepaalde aansturing zal zijn. De raad heeft destijds bij de koepel
aangedrongen op een tussenstap. Dat is nu de fusie. Hij vindt het ook jammer dat het, door een aantal
oorzaken, niet eerder heeft kunnen gebeuren. De terugkoppeling van activiteiten vindt plaats aan de
ambtenaar van onze gemeente. We ontvangen wekelijks een rapportage. Er komt een
uitvoeringsovereenkomst waarin de wensen en behoeften (terugkoppeling) vastgelegd worden.
Hij bedankt de coalitiepartijen voor hun complimenten. Het meeste werk is gedaan door de
vrijwilligers, het bestuur en de ambtelijke ondersteuning. Er is geen sprake van fusie op fusie. Als de
koepel er is dan sluiten we aan bij de koepel.
De heer Van ’t Hof vraagt of de wethouder nog in wil gaan op de kosten. De overhead bedraagt
€ 96.000,00. Wat is het verschil in kosten met het aanhouden van het bureau? Hoeveel gelden zijn er
beschikbaar voor de activiteiten van De Klep?
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De heer Janssen antwoordt dat het inhuren van het bureau ca. €13.000,00 duurder is. De Klep haalt
ook geld binnen door verkopen van producten, entreegelden, verhuur van het gebouw voor andere
activiteiten e.d. In het totale bedrag aan subsidie aan De Klep zit ook geld voor activiteiten.
De heer Van ’t Hof geeft aan dat in de € 96.000,00 voor SWB geen bedrag is opgenomen
voor activiteiten. Hij vraagt hoe het programma van activiteiten gegarandeerd is?
De heer Janssen antwoordt dat in het bedrag van € 60.000,00, kinderwerk conform de begroting, een
stukje activiteitengeld zit (blz. 4). In de laatste begroting van de Stichting Jeugd- en jongerenwerk
Strijen was een bedrag opgenomen van € 8.000,00 voor activiteiten.
2e termijn
De voorzitter verzoekt de interrupties via de voorzitter te laten lopen.
De heer Tuijnman geeft aan dat het om een particulier initiatief (stichting) gaat. De raad gaat alleen
over de hoofdlijnen. De prestaties tellen. De zaak staat nu goed in de startblokken en de continuïteit is
gewaarborgd. De € 96.000,00 bestaat niet alleen uit overhead. Met de coördinatiekosten kan wel de
inzet van een hoop vrijwilligers aangestuurd worden. Het bezoek aan De Klep was positief, er was
grote tevredenheid.
De heer Steenbergen geeft aan dat de reactie van de oppositiepartijen wel te verwachten was gezien de
discussie over dit onderwerp in het verleden. De oplossing voor het probleem, wat in Strijen is
gevonden om de kwaliteit en de continuïteit van het jeugdwerk te waarborgen, wordt nu uitgelegd
als het weglopen voor het probleem. De CDA-fractie ziet dit duidelijk anders. Het is jammer dat de
oppositiepartijen nu niet uitspreken dat de besluitvorming in het verleden wel een positief effect heeft
gehad.
De heer De Fonkert merkt op dat er wel geld beschikbaar is voor activiteiten Op blz. 3 onderaan wordt
ook gesproken over het organiseren van activiteiten voor de jeugd in Strijen. Het is logisch dat in een
activiteitencommissie ook mensen van Strijen zitting hebben.
De heer Kwakernaat geeft aan dat hij nog niet overtuigd is. Hij stelt dat het niet uitmaakt of hij voor of
tegen is want het gaat toch wel door. Laten we over een paar jaar maar zien hoe het uitpakt. Hij hoopt
dat het goed gaat maar heeft er weinig vertrouwen in.
De heer Steenbergen heeft moeite met de redenering van de heer Kwakernaat dat het geen zin heeft
om voor te stemmen omdat het toch wel doorgaat. Dat is niet de overweging die bij zo’n onderwerp
thuishoort.
Mevrouw Tanja merkt op dat de PvdA-fractie blij is met de toezegging van de wethouder dat de
gelden die gegenereerd worden door De Klep ook ten goede komen van De Klep. Er wordt wel met
een scheef oog gekeken naar de verhouding van € 8.0000,00 voor activiteiten en € 88.000,00 voor
overhead.
De heer De Man geeft aan dat € 96.000,00 geen overhead is. Dit zijn de loonkosten van
jongerenwerkers.
Mevrouw Tanja merkt op dat de fractie blij is dat de waarborg er is dat de wensen en behoeften voor
de jeugd geborgd gaan worden. De overeenkomst ziet ze graag tegemoet. Het is verleidelijk om weer
de discussie te gaan voeren over het veel te dure rapport en dure inhuur. We moeten nu verder.
De heer Van ’t Hof merkt op dat de wethouder heeft aangegeven dat de koepel er in 2013 is. Dan zou
je ook de vraag kunnen stellen of we niet even kunnen wachten tot 2013. Dan pak je alles in een keer.
De heer Tuijnman kan het niet meer volgen. De fracties GroenLinks en PvdA hebben destijds bij de
wethouder aangedrongen op haast. Nu komt de opmerking of we nog even kunnen wachten.
De heer Van ’t Hof geeft aan dat de fractie GroenLinks voorstander is van een grote koepel in de HW.
Toen is gestart met een onderzoek om te kijken hoe je alvast met Binnenmaas zou kunnen
samenwerken. Dit is geen samenwerking maar een fusie. Hij is best tevreden over wat op dit moment
gedaan wordt in De Klep aan activiteiten. De zorg is dat als we het jongerenwerk overhevelen het niet
meer zo goed gaat. De volledige verantwoordelijkheid komt bij Binnenmaas te liggen. Er zijn
onvoldoende waarborgen om de Stijense vrijwilligers en bestuursleden maximale inspraak en invloed
te geven. Hij ziet graag dat het bestuurslid dat Strijen mag leveren het vetorecht krijgt over een aantal
activiteiten. Dan heeft Strijen invloed op het totale pakket. Hij wil ook vastgelegd hebben in de
statuten dat de gelden die gegenereerd worden in Strijen ook daadwerkelijk besteed worden aan
activiteiten in Strijen. Hij is voorstander van een activiteitencommissie voor De Klep zodat we
maximale invloed blijven houden op de werkzaamheden in De Klep. Als aan deze drie voorwaarden
(vetorecht bestuurslid, statutair vastleggen van de activiteiten en activiteitencommissie) is voldaan dan
zal de fractie GroenLinks akkoord gaan met het voorstel.
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Als de koepel er heel snel aan komt dan hoef je niet eerst te fuseren met Binnenmaas. Als de koepel er
is dan hebben we meer invloed op het totale welzijnsbeleid.
De heer Janssen geeft aan dat het de bedoeling is dat de koepel per 1 januari a.s. gestalte krijgt. Er
kunnen nog wel zaken zijn waardoor 1 januari a.s. niet gehaald kan worden. Als we het op een andere
manier zouden doen dan fuseren dan is er sprake van een sociaal plan. Er zal in de toekomst een
bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen de verantwoordelijk wethouders van Binnenmaas en Strijen
met het bestuur van SWB. Er wordt in de statuten opgenomen dat er een zetel beschikbaar is voor een
uit Strijen afkomstig bestuurslid. Het vetorecht over Strijense zaken voor het bestuurslid van Strijen
zal hij laten onderzoeken. Dit moet gezien worden in het licht van de samenwerkingsovereenkomst.
De heer Steenbergen geeft aan dat de CDA-fractie niet blij is met een vetorecht. Dan heeft elk
bestuurslid een vetorecht. Hij stelt voor om afspraken te maken dat voor bepaalde beslissingen een
unanieme beslissing nodig is. Dat is praktisch veel haalbaarder. De vergadering kan zich hierin
vinden.
De heer Janssen zegt toe de suggestie van de heer Steenbergen mee te nemen bij de uitwerking van de
statuten. De inkomsten die De Klep zelf genereert, komen ten gunste van De Klep. Dit wordt
vastgelegd.
De raad stemt unaniem in met:
het laten uitvoeren van het jeugd- en jongerenwerk door Stichting Welzijn Binnenmaas;
een bedrag van € 13.381,00 mee te nemen in het begrotingsvoorstel 2013;
een bedrag van € 11.128,00 voor 2012 ten laste te brengen van de post onvoorzien.
13. Vernieuwing Dorpshuis Strijen
De heer Tuijnman deelt mede dat de VVD-fractie moeite heeft met de naam MFA. Hij pleit voor een
andere naam of ‘dorpshuis’. Het voorstel is gedegen voorbereid. Het is jammer dat de samenvoeging
met de sporthal niet mogelijk was. Het is goed dat een deel van het oorspronkelijke dorpshuis
gehandhaafd kan blijven. We zijn een krimpgemeente en en dan moeten we er alles aan doen om het
voorzieningenniveau goed op peil te houden. Dat doen we met het voorstel van het nieuwe dorpshuis
erg goed. Hij steunt de suggestie van de heer Kwakernaat om die binnenplaats eens nader te
bestuderen. Hij wenst het college succes met de verdere aanpak van het dorpshuis.
De heer Bouman is positief over het plan. De fractie is ook blij dat het in deze vorm is. Hij vraagt
aandacht voor comfortabele stoelen.
De heer Steenbergen geeft aan dat de CDA-fractie het een goed plan vindt. Er is een goede balans
gevonden tussen functionaliteit en betaalbaarheid. Het voldoet aan een belangrijke voorwaarde dat de
verbouwing eigenlijk moet leiden tot een pand dat net zo goed is als een nieuw pand. Ook is het
mogelijk gebleven om de historische vormgevingen deels in stand te houden. Hij adviseert om in het
proces naar het definitieve ontwerp te blijven luisteren naar de gebruikers (o.a geluidswerende
maatregelen).
De heer Lagendijk deelt mede dat ook de PvdA-fractie positief is over het voorstel. Hij heeft in de
commissie Wonen en Werken voorgesteld de zalen iets groter te maken. Dit is niet mogelijk. Het
voorstel om de binnenruimte als functionaliteit erbij te betrekken heeft zijn instemming.
De heer De Fonkert geeft aan dat de CU-fractie akkoord gaat met het plan. De fractie steunt het
nieuwe dorpshuis.
De heer Kwakernaat merkt op dat ook de fractie Strijens Belang zich kan vinden in de plannen.
Het is aanzienlijk goedkoper dan het eerste plan. De tussenliggende ruimten zouden eventueel
overkapt kunnen worden (binnentuin).
De heer Van Tilborg geeft aan dat er een goed doordacht voorstel ligt. Er is veelvuldig overleg
geweest met de klankbordgroep en de gebruikers. Er zijn veel suggesties vanuit de raad en de
commissie Wonen en Werken meegenomen. Hij vindt dat we het dorpshuis moeten noemen. De
suggesties om goed te overleggen met de klankbordgroep en de binnenruimte multifunctioneel te
maken, worden bij de verdere uitwerking meegenomen. Er volgt een uitgewerkt voorstel inclusief
tijdpad aan de raad. Hij bedankt een ieder voor de positieve woorden.
De raad besluit unaniem:
in te stemmen met het principe om het bestaande Dorpshuis te vernieuwen
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het college opdracht te geven om de vernieuwing van het Dorpshuis uit te werken tot een
Definitief Ontwerp en een definitieve kredietaanvraag. Het huidige schetsontwerp en de
financiële
indicatie gelden daarbij als kader;
bij het gereedkomen van het Definitief Ontwerp te besluiten over de doorgang (realisatie) van het
project;
in te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 120.000,00 ten behoeve van de
planuitwerking. Dit voorbereidingskrediet is onderdeel van de totale kostenopzet;
het college op te dragen om bij het voorstel voor de meerjarenbegroting 2013-2016 een voorstel
te doen voor de structurele dekking van financiële consequenties van de vernieuwing van het
dorpshuis.
14. Interne en externe evaluaties ramp Chemie-Pack te Moerdijk
Voor dit agendapunt wordt het voorzitterschap overgedragen aan de heer Tuijnman.
De heer Steenbergen merkt op dat er het nodige is misgegaan met name in de communicatie
(Veiligheidsregio Brabant en Moerdijk). Het belangrijkste aandachtspunt is de communicatie. De
lokale evaluatie (Strijen) is zorgvuldig geweest waaruit aandachtspuntjes naar voren zijn gekomen.
Geconcludeerd kan worden dat de gemeente Strijen goed en adequaat gehandeld heeft. Hij spreekt
namens de CDA-fractie de complimenten hiervoor uit.
De heer Bouman merkt op de brand geen ramp geworden is. De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat
het allemaal zo goed is gegaan. Het is niet goed dat het een uur geduurd heeft voordat de bevolking in
Strijensas gealarmeerd is. Er is veel onrust geweest. Het heeft niet aan Strijen gelegen dat de
informatie zo laat was. De gemeente Strijen en met name de vorige burgemeester heeft op een goede
wijze leiding gegeven aan de bijeenkomst in de sporthal van Strijen. Hij geeft de complimenten aan de
ambtenaren, de portefeuillehouder en de vorige burgemeester.
De heer Kwakernaat vindt dat de gemeente het adequaat heeft aangepakt. De start was wat lastig. De
communicatie was onvoldoende. De bijeenkomst in de sporthal was goed. Hij vindt het goed dat de
communicatiegroep regelmatig bijeenkomt. De snuffelpaal wordt afgewacht. Hij bedankt het college
voor de optimale zorg die geleverd is in die periode.
De heer De Fonkert vond de communicatie in Strijen wel goed gaan. Het probleem met de
geluidswagens is opgelost.
De heer Lagendijk vindt niet dat alles goed gegaan is. We weten nog steeds niet wat ons is overkomen.
De gifwolk is pas zes uur later (18.00 uur) gemeten. Hij vraagt wat er is gemeten? De communicatie
was slecht. Hij heeft kritiek op de RIVM en de overheid. Strijen heeft het goed gedaan maar de ramp
is niet goed afgehandeld.
De heer Tuijnman vindt dat Strijen het goed en voortvarend heeft aangepakt. Hij deelt de waardering
voor de bestuurders en ambtenaren. Er is door Strijen naar aanleiding van de evaluatie een stappenplan
gemaakt. Hij vraagt wanneer dat gereed is? De gemeente heeft kosten moeten maken (sporthal,
voorzitter e.d.) van ca. € 30.000,00. Hij vraagt of deze kosten nog ergens verhaald kunnen worden?
We hebben vernomen dat er op het Hollands Diep wordt gelucht c.q. wordt gesjoemeld met de regels.
Hij vraagt het college om daar scherp te handhaven. De conclusies van de evaluatie (buiten Strijen)
zijn vernietigend t.w. onvoldoende rolvastheid bij de betrokken partijen, geen controle over de
gegevens, gebrek aan kennis over de wederzijdse taken en bevoegdheden, de regie ontbrak e.d. Hij
vraagt of er inmiddels personele gevolgen zijn geweest? Wordt er overwogen bepaalde instellingen op
te heffen c.q. te fuseren?
De heer Moerkerke merkt op dat hij blij is dat de raad het met hem eens is dat het in Strijen goed is
gegaan. Hij zal de complimenten overdragen aan de organisatie. Er is ook veel niet goed gegaan m.n.
op het gebied van communicatie. Er is niet aan de verwachtingen voldaan die bij de bewoners leefden.
Dat lag aan de communicatie die op ons afkwam. Wij gaan er niet over dat er mensen de laan uit
worden gestuurd of niet. ZHZ is relatief positief uit de evaluaties gekomen. Op 2 mei a.s. heeft hij een
gesprek met burgemeester Klijs om te kijken naar o.a. de handhaving in Moerdijk, controle en
toezicht. We zullen contact houden met de burenraad. Het stappenplan volgt.
De heer Steenbergen geeft aan dat het niet aan ons is om een politiek oordeel te vellen over Moerdijk
of de Veiligheidsregio. De zorgen over het Hollands Diep worden volledig gedeeld.
15. Benoemingen in vertegenwoordigende lichamen
De raad besluit unaniem de heer Moerkerke als vertegenwoordiger van haar raad als lid te benoemen
in het bestuur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, de Ombudscommissie Hoeksche Waard,
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Schadevergoedingsschap HSL-Zuid en als plaatsvervangend lid in de Werkvoorziening WHW
Bedrijven.
16a Motie CU AED alarmeringssysteem
De heer De Fonkert deelt mede dat in de motie aan het college gevraagd wordt zich hard te maken
voor dit initiatief. Met het alarmeringssysteem wordt een sms verstuurd naar geregistreerde burgers
zodat snel en adequate hulpverlening kan worden geboden binnen de eerste zes essentiële minuten na
een hartaanval.
De heer Tuijnman geeft aan dat de VVD-fractie positief tegenover het initiatief staat. Hij weet niet of
er een motie voor nodig is.
De heer Kwakernaat sluit zich hierbij aan. Het is een sympathiek idee. Hij vindt dat in de
gebouwen/winkels duidelijker aangeven moet worden dat ze beschikken over een AED-apparaat.
De heer Steenbergen geeft aan dat de CDA-fractie de motie steunt. Het voordeel van een motie is dat
die ook naar andere gemeentes gaat. Het is van belang dat er iemand op korte afstand van de patiënt
snel beschikbaar is die bovengemiddeld verstand heeft van het AED-apparaat.
Mevrouw Tanja deelt mede dat de PvdA-fractie de motie ondersteunt.
De heer Van ’t Hof geeft aan dat hij in de commissie ABA een opmerking heeft gemaakt over het
reanimeren. Er zijn ook mensen die niet gereanimeerd willen worden. De fractie GroenLinks
ondersteunt het initiatief.
De voorzitter merkt op dat het college er al mee bezig is. Er komt een startnotitie van de GHOR en de
ambulancedienst. Hij maakt wel een voorbehoud voor de specifieke rol van de gemeente (alleen
faciliterend of ook financieel). Dat de gemeente een aanjagende rol moet spelen, onderschrijft hij.
De raad neemt de motie unaniem over met inachtneming van het voorbehoud van de rol van de
gemeente.
16. Begrotingswijzigingen
De raad stelt unaniem de begrotingswijzigingen vast.
27. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Strijen,
gehouden op 26 juni 2012.
De griffier,

De voorzitter,

Michiel A. Bourdrez

Aart-Jan Moerkerke

