Besluitenlijst gemeenteraad
9 juni 2022
Locatie: Gemeentehuis

Voorzitter van de raad: Hein van der Loo
Griffier: Irene Odinot
Besluitenlijst: Hanneke Kooyman

Aanwezig:
Leden van de raad: Xandrina Barendrecht, Jacob van der Duijn Schouten, Niels Florusse,
Andries van Gemerden, Hans van Genderen, Reinier van Hartingsveldt, Freek Hartmeijer,
Arnold de Jong, Nihat Kahveci, Karim de Kool, Robert Kreukniet, Evelien van der Linden, Fred
Loos, Thomas de Loos, Johan Limberger, Yvonne Luijcx, Chris Moorman, Robert Pennings, Lia
Prins, Hilda Rijnaard, Gerard Slotema, Daan Spanjerberg, Patrick Stam, Liesbeth van UtrechtSchuurman en Tristan Vlok
Afwezig: Daniella Verspaandonk en Sabine Schipper

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
3.
Ter besluitvorming raadsprogramma 2022 -2026
De volgende amendementen worden ingediend;
1.

Amendement Jongerenparticipatie

Ingediend door ABZ, ondersteund door de hele raad
De raad besluit:
Op pagina 2 laatste alinea
Jongeren moeten toekomstperspectief hebben om op te kunnen groeien tot zelfbewuste en
zelfredzame inwoners. Daar zetten wij vol op in en dat werkt door in alle thema’s van dit
raadsprogramma, ook waar wij dit niet expliciet benoemen.
Te wijzigen in:
Jongeren moeten toekomstperspectief hebben om op te kunnen groeien tot zelfbewuste en
zelfredzame inwoners. Daar zetten wij vol op in. Dat doen we onder andere door ze actief te
betrekken bij gemeentelijke plannen en beleid waar dat van toepassing is en dat werkt door in
alle thema’s van dit raadsprogramma, ook waar wij dit niet expliciet benoemen.

Datum

9 juni 2022
Pagina

2 van 4

Voor: 25 stemmen
Het amendement is unaniem aangenomen

2.

Amendement Gemixt woonmilieu

Ingediend door de PvdA
Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:
De zin onderaan op bladzijde 5 ‘Wij kiezen daarbij voor een gemixt woonmilieu, waarbij
betaalbare, midden en hoger segment woningen voor verschillende doelgroepen worden
gemixt.’
Te wijzigen in:
‘Wij kiezen daarbij voor een gemixt woonmilieu, waarbij sociale woningbouw, betaalbare,
midden en hoger segment woningen voor verschillende doelgroepen worden gemixt.’
Voor: 4 stemmen
Tegen: 21 stemmen
Het amendement is verworpen

3.

Amendemente Thema 2 Wonen, bouwen en wooncarrière

Ingediend door Groen Links

De raad besluit:
Betreft: Thema 2 Wonen, bouwen en wooncarrière, tweede alinea Woningbouw pagina 5
De dik gedrukte woorden in deze alinea te vervangen:
"Dat doen we door met name midden en duurdere segment woningen toe te voegen. Door in
dit segment woningen toe te voegen, bieden we inwoners de kans om binnen onze
gemeentegrenzen wooncarrière te maken en ontstaat doorstroming op de woningmarkt. "
Door de cursief gedrukte woorden:
"Dat doen we door gedifferentieerd woningen toe te voegen. Hierdoor bieden we inwoners de
kans om binnen onze gemeentegrenzen wooncarrière te maken en ontstaat doorstroming op de
woningmarkt"
Voor: 22 stemmen
Tegen: 3 stemmen (CDA)
Het amendement is aangenomen

Datum

9 juni 2022
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4.

Amendement Sociale cohesie

Ingediend door de PvdA

De raad besluit:
De zin op bladzijde 5onder het kopje woningbouw 2e alinea ‘Bij bestaande bouw en nieuwbouw
zorgen we voor ruimte en nabijheid van voorzieningen ‘
Te wijzigen in:
‘Bij bestaande bouw en nieuwbouw zorgen we voor ruimte, nabijheid van voorzieningen en het
bevorderen van de sociale cohesie. ‘
Voor: 25 stemmen
Tegen: Het amendement is unaniem aangenomen

5.

Amendement Armoedebestrijding en versterken lokale economie

Ingediend door de PvdA

Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:
Thema 3 Armoedebestrijding en versterken lokale economie
De zin op bladzijde 7 3e alinea ‘Essentieel hiervoor zijn een sterke lokale economie en
daadkrachtig ondernemerschap. ‘
Te wijzigen in:
‘Om de afstand tot de lokale arbeidsmarkt te verkleinen is een sterke lokale economie en
daadkrachtig ondernemerschap belangrijk.
Vóór: 7 stemmen (CDA, GroenLinks en PvdA)
Tegen: 18 stemmen tegen
Het amendement is verworpen

Raadsprogramma 2022-2026

De raad besluit:
1. Het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 2022-2026 in bijlage 1 vast te stellen.
2. De procedure selectie van wethouders in bijlage 2 vast te stellen.
Vóór: 25 stemmen
Tegen: Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen met in achtneming van de aangenomen
amendementen

Datum

9 juni 2022
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_____________________________________________________________
4. Sluiting
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Zwijndrecht gehouden
op
2022

De griffier,

De voorzitter,

I.M. Odinot

W.H.J.M. van der Loo

