Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

1

28-08-2018
9:00 - 14:00 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum
J.G.A. Paans
S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet
Reguliere openbare B&W vergadering

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering. Wethouder Kraijo verlaat de vergadering om 14:00 uur.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Omgevingswet
Het college laat zich informeren over de stand van zaken implementatie Omgevingswet.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.1

Tussenevaluatie Ondernemersfonds Alblasserdam
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie van het Ondernemersfonds Alblasserdam;
2. De tussenevaluatie middels een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de Raad.
Besluit
Conform en inachtneming van 1 wijziging. Portefeuillehouder Verheij heeft mandaat om deze
wijziging door te voeren.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Notitie als aanzet tot de discussie over de doorontwikkeling naar een samenhangend sociaal
domein
Voorstel:
1. De Notitie als aanzet tot de discussie over de doorontwikkeling naar een samenhangend
sociaal domein in ontwerp vast te stellen;
2. De ontwerp-notitie met bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de raad;
3. De ontwerp-notitie ter informatie toe te zenden aan de Adviesraad Sociaal Domein.
Besluit
Conform met inachtneming van een paar wijzigingen. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt mandaat de
wijzigingen door te voeren.
Qua proces zet het college in op BIO 20 september en raad in oktober.

3.3.2

Aangepaste verordening, beleid en nadere regels jeugdhulp
Voorstel:
1. de gemeenteraad voor te stellen bijgaande Verordening Jeugdhulp gemeente
Alblasserdam 2018 vast te stellen;
2. bijgaande Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp gemeente
Alblasserdam 2018 vast te stellen onder de opschortende voorwaarde dat de
gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2018 ongewijzigd
vaststelt;
3. bijgaande Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp gemeente
Alblasserdam 2018 vast te stellen onder de opschortende voorwaarde dat de
gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2018 ongewijzigd
vaststelt.

Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt het mandaat om de
tekst van het raadsvoorstel aan te passen.
Toelichting
Het college is van mening dat het advies een negatieve benadering van PGB uitademt. Dit is niet in
lijn met het coalitieakkoord waarbij dit college de PGB toegankelijk wil houden / streeft naar gelijkheid
tussen zorg in natura en PGB. Portefeuillehouder Zandvliet brengt dit standpunt in bij regio.
3.3.3

Beschermd Wonen: de Regionale Transitieagenda 2017-2020 en een (technische) wijziging
van de Verordening
Voorstel:
1. de Transitieagenda Beschermd Wonen en Opvang 2017- 2020 regio Drechtsteden en
Albrandswaard Vijfheerenlanden in ontwerp vast te stellen;
2. raad voor te stellen om kennis te nemen van de Transitieagenda Beschermd Wonen en
Opvang 2017- 2020 regio Drechtsteden en Albrandswaard Vijfheerenlanden;.
3. de raad voor te stellen om de verordening overeenkomstig het "voorstel tweede
begrotingswijziging verordening beschermd wonen en opvang gemeente Alblasserdam
2016" aan te passen;
4. de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam te informeren.
Besluit
Conform.

3.3.4

Vaststelling jaarsubsidies 2017 (deel 2)
Voorstel:
1. De subsidie aan De Bibliotheek AanZet voor 2017 vast te stellen op € 389.422;
2. De subsidie aan Stichting Wasko voor 2017 vast te stellen op € 156.833;
3. De subsidie aan Jeugd-Punt voor 2017 vast te stellen op € 104.966;
4. De subsidie aan Stichting Sociaal Cultureel Centrum Alblasserdam (Landvast) voor 2017
vast te stellen op € 375.669;
5. De subsidie aan Vivenz voor 2017 vast te stellen op € 400.272;
6. De subsidie aan Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam SMILE voor 2017 vast te stellen
op € 43.921;
7. De subsidie aan Tribus Pro voor 2017 vast te stellen op € 29.316;
8. De zeven organisaties per brief hiervan in kennis te stellen.
Besluit
Conform met inachtneming van 1 vraagpunt.
Toelichting
Het college wenst informatie te ontvangen over de voorbereidingen voor de herziening
exploitatieovereenkomst Landvast. Graag stand van zaken en processtappen melden.

3.3.5

Zienswijze begrotingswijziging eerste burap Serviceorganisatie jeugd sep 2018
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de eerste Burap van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en het ABBesluit van 5 juli 2018 met een voornemen tot een begrotingswijziging 2018 van € 4,7 mln;
2. De opgestelde zienswijze op de voorgenomen begrotingswijziging 2018 ter goedkeuring
voor te leggen aan de gemeenteraad en door middel van bijgevoegde conceptbrief in te
dienen bij het DB van de Dienst Gezondheid en Jeugd voor 15 oktober 2018;
Besluit
Conform met in achtneming van 2 wijzigingen. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt mandaat om
wijziging door te voeren.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Duurzame Buurt Actie
Voorstel:
1. 1.Kennis te nemen van de Duurzame buurt actie
2. In te stemmen met de keuze voor de Kerkbuurt en de Drentse buurt
3. Vaststellen RIB Duurzame Buurt actie en deze RIB naar de raad te versturen.
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4.

5.

Arjan Kraijo, portefeuillehouder duurzaamheid, namens het College te machtigen voor het
ondertekenen van diverse correspondentie, zoals een uitnodiging tot deelname aan de
Duurzame buurt actie en een uitnodiging voor de informatie avonden, welke middels
bewonersbrieven namens de gemeente Alblasserdam verstuurd worden
Inleiding

Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging.
4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Jaarverslag Serviceorganisatie Jeugd 2017 Zuid-Holland Zuid
Voorstel:
1. 1.U wordt voorgesteld kennis te nemen van het Jaarverslag 2017 van de
Serviceorganisatie Jeugd en deze door een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Besluit
Conform.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 21 augustus 2018
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Wethouder Kraijo is afwezig bij dit agendapunt m.u.v. punt OZHZ.
Briefpapier OZHZ
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat OZHZ verzoek heeft gedaan om brieven voortaan op briefpapier
OZHZ te printen. Het college handhaaft het standpunt dat Alblasserdamse zaken op Alblasserdams
briefpapier worden afgehandeld. Daar waar dat niet gebeurt , wenst zij dit alsnog door te voeren.
Veiligheidsavond KVO
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er op 11 oktober 2018 een avond wordt georganiseerd.
Burgemeester sluit vanuit portefeuille handhaving ook aan.
Nedstaal
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit gesprek eigenaren Nedstaal.
SWA onderzoek Souburgh
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat onderzoek is afgerond en dat er presentatie gepland wordt.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
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8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Besluit:
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 4 september 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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