Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

17-04-2018

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet

Toelichting

Reguliere openbare B&W vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Kennismaking nieuwe medewerker
Het college maakt kennis met een nieuwe medewerker.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Beschikking Hogere Waarden Geluid Wet geluidhinder herbouw woning Vinkenpolderweg 14
Voorstel:
1.

Hogere waarden vaststellen voor de herbouw van de woning Vinkenpolderweg 14:
a. 49 dB vanwege de Oude Torenweg/Randweg;
b. 50 dB vanwege Rijksweg A15.

Besluit:
Conform.

4.2

Modelconvenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
Voorstel:
1.
2.

Besluit:
Conform.

Het convenant 'persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme' aan te
gaan.
De burgemeester te mandateren om– ter uitvoering van voornoemd collegebesluit - de
voorzitter van de stuurgroep Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (dhr. J.J. Luteijn) opdracht
te geven om het convenant namens uw gemeente te ondertekenen.

4.3

Vaststellen CAR-UWO wijzigingen en geconsolideerde tekst CAR-UWO met bijlagen en
toelichting
1.

Voorstel:
De 28ste, 29ste, 30ste, 33ste, 34ste, 35ste en 40ste CAR-UWO wijzigingen zoals
neergelegd in de LOGA circulaires, alsmede de geconsolideerde tekst van de CAR-UWO
met bijlagen en de toelichting vast te stellen.

Besluit:
Conform.
4.4

Wijzigen mandaatbesluit jeugdhulp
Voorstel:
1.

2.

In te stemmen met de toevoeging van de mandatering van ondersteuning van
beroepschriften Jeugdwet aan het mandaatbesluit van de Serviceorganisatie Jeugd en de
werkwijze voor beroepschriften Jeugdwet;
Het aangepaste mandaatbesluit van de Serviceorganisatie Jeugd in het kader van de
Jeugdwet vast te stellen.

Besluit:
Conform.
5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 10 april 2018
Besluit:
Conform met inachtneming van 1 wijziging.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Zon&Zo
De akte is inmiddels gepasseerd. De grond is hiermee verkocht.
Bouwbord Havengebied
Bouwbord staat in de weg voor Koningsdag (en andere evenementen). Portefeuillehouder Kraijo pakt
dit op.
Gemeentehuis en kunst
Portefeuillehouder Verheij meldt de stand van zaken kunstverkoop. Er komt voor de resterende
kunstwerken een veiling. Het college wil de opbrengst graag aanwenden voor behoud bestaande
(waardevolle) kunstwerken. Burgemeester vraagt aandacht voor zorgvuldigheid stukken (waaronder
giften) in vitrinekasten. College verzoekt projectleider hierover contact op te nemen met
burgemeester.
Lascentrum
Het college vraagt de BCF contact op te nemen met het lascentrum met de vraag naar de voortgang
van de herbouw.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik groep 8 Debat 11 april 2018
Het college blikt terug op het debat. Er zijn vier goede ideeën geopperd. Het college wil de uitvoering
van de ideeën bij Jeugdpunt leggen. In dit geval is de samenleving vooral aan zet waarbij het college
de organisatie vraagt een positieve grondhouding aan te nemen en kansen te benutten. Bv. bij
speeltuinenbeleid idee van klankbordgroep meenemen.
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7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Besluit:
Het college bespreekt de uitnodigingen.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie

7.4

Themamiddag/werkbezoek
15 mei geen werkbezoeken plannen i.v.m. andere verplichtingen.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik DSB 12 april 2018
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit DSB 12 april 2018.
Vooruitblik ONS-D conferentie 19 en 20 april 2018
Secretaris Van Heeren geeft een toelichting op het programma. Er staat onder andere een
kennismaking met directieteam Provincie Noord Brabant gepland en een bezoek aan het experience
centre van Bolidt. Daarnaast staat samenwerking en kennisdeling geagendeerd.
Vooruitblik Drechtstedenraad 17 april 2018
Het college blikt vooruit op de Drechtstedenraad van vanavond. De moties van D'66 worden
besproken.
Iconen Drechtsteden
Burgemeester meldt voortgang op project Iconen Drechtsteden waaronder Motel Kinderdijk. Het
college heeft een positieve grondhouding maar ziet een drietal gevoeligheden: hotelfunctie en
ambtelijke capaciteit en het historisch erfgoed.
AB VRZHZ
Burgemeester Paans koppelt terug uit AB VRZHZ.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik hamerraad 10 april 2018
Het college blikt terug op de hamerraad.
Vooruitblik Raadsbijeenkomst 9 april 2018
Het college blikt vooruit op de raadsbijeenkomst van 19 april 2018.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 25 april 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,
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de secretaris,
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