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

1

21-08-2018
9:00 - 14:30 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum
J.G.A. Paans
S. van Heeren - de Keizer, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet
A. Kraijo
Reguliere openbare B&W vergadering

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering. Wethouder Kraijo is afwezig vanwege vakantie.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Plan van aanpak nieuwe website www.alblasserdam.nl



In te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak voor de realisatie van een nieuwe website
van de gemeente Alblasserdam.
Een bedrag van € 24.000 beschikbaar te stellen voor extra capaciteit, nieuw beeldmateriaal
en uitbreiding van de huisstijl.

Besluit
Conform.
Toelichting
Het college staat nog wel even stil bij de dekking. Zij wil weten of er ook in latere jaren geen rekening
is gehouden met vervanging van de website. Aan de projectorganisatie wordt daarnaast gevraagd om
in ieder geval vanuit het zorgdomein alle nu aangesloten andere platforms ook in de nieuwe situatie
goed te ontsluiten en dit ook na te gaan voor de andere beleidsterreinen. Het college wil de
nieuwjaarsbijeenkomst gebruiken voor de lancering van de nieuwe website.
3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Informatie omtrent vorderingen aanpak personen met verward gedrag
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de memo ZHZ Aanpak Personen Verward gedrag
2. De raadsinformatiebrief inzake vorderingen aanpak personen met verward gedrag vast te
stellen
3. De raadsinformatiebrief door te geleiden naar de gemeenteraad
Besluit
Conform met inachtneming van de 1 wijziging.

3.3.2

Verweerschrift ingediende bezwaarschriften aanwijzing beeldbepalende panden.
Voorstel:
1. In te stemmen met het opgestelde verweerschrift
Besluit
Conform.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Vervallen.

4.2

Beantwoording raadsvragen over vaccinaties
Voorstel:
De raad te antwoorden met de bijgevoegde raadsinformatie brief
Besluit
Conform, met in achtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt het mandaat de
tekst van de RIB aan te passen.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 17 juli 2018
Besluit
Conform met in achtneming van 3 wijzigingen.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Kunstwerk Scheldeplein
Het college blikt terug op de berichtgeving rondom de kosten van het kunstwerk Scheldeplein.
Vertegenwoordiging regio in Hamburg
Burgemeester Paans meldt dat hij is gevraagd om de regio te vertegenwoordigen op de SMM in
Hamburg namens de Economic Board Drechtsteden
Vooruitblik VNG Congres 2019
Het college besluit met eigen vervoer naar het VNG te gaan.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik vakantieperiode
Het college blikt terug op de vakantieperiode.

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de strategische agenda.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Bezoek Imker Hartkoorn
Het college blikt vooruit op het geplande werkbezoek aan Imker Hartkoorn vandaag.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik ONS-D 20 augustus
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit overleg ONS-D inzake beantwoording vragen Deetman aan
ONS-D.
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Drechtstedenbestuur 29 augustus 2018
Portefeuillehouder Verheij blikt vooruit op de conferentie Drechtstedenbestuur. Uitkomst gesprekken
met gemeenten over formatie DSB is nog onbekend.
8.2

Groeiagenda
Portefeuillehouder Verheij blikt terug op de totstandkoming van de aanvraag Regiodeal Drechtsteden.
Tevens verzoekt het college de brief van Gorinchem over hun regionale oriëntatie te agenderen voor
volgende week.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

10.

INGEKOMEN STUKKEN

10.1

- Ter informatie: Ongevraagd advies VN-verdrag en inclusief beleid 2-7-2018
Besluit
Het college neemt kennis van het advies.

10.2

-Ter informatie: Motie Raad gemeente Bergeijk (reactie niet vereist)
Besluit
Het college neemt kennis van de motie.

10.3

- Brief Molenzicht
Besluit
Het college bespreekt de brief van Molenzicht. Zij verzoekt de brief te agenderen voor bespreking
volgende week in bijzijn portefeuillehouder Kraijo. Vooruitlopend op dit gesprek wil het college wel
alvast contact opnemen met Woonkracht10 over de toegezegde betalingen. Portefeuillehouder
Verheij neemt contact op met dhr. E. Z.

10.4

- Brief College BW Gemeente Alblasserdam ivm Drechtstedenformatie
Besluit
Het college neemt kennis van de brief en verzoekt deze voor de datum van de DSB conferentie door
te sturen naar de Drechtsteden en Commissie Deetman.

10.4

- Overlijden dhr. A. V.
Besluit
Het college neemt kennis van het overlijden van de heer V..

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 28 augustus 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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