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

29-05-2018
9:00 - 14:30 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 vergadering B&W

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Voorgenomen besluit Subsidie Havenfestival
Burgemeester meldt stand van zaken voorbereidingen Havenfestival. Vuurwerk is van de baan, er
komt alternatief met lichteffecten en geluid. Werken met twee podia heeft vorig jaar goed gewerkt.
Hierop is ook voor dit jaar een programma uitgewerkt. De begroting is hierdoor echter niet sluitend.
Stichting Landvast kan niet meer in dezelfde mate risicodragend participeren zoals voorgaand jaar.
Vanuit gemeente is aangegeven dat wij niet willen fungeren als financiële sluitpost. Wel bereidheid
om net als vorig jaar bedrag van EUR 15.000 in te zetten voor programmering en veiligheid. 14.500
gegarandeerd en 500 als garantie/achtervang bijdrage stichting Landvast.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Lokaal plan jeugdhulp 2018 - 2022.
Voorstel:
1.U wordt gevraagd het Lokaal plan jeugdhulp 2018- 2022 vast te stellen en dit ter kennisname aan
de gemeenteraad aan te bieden via een raadsinformatiebrief.
Besluit
Aangehouden.
Het college zou graag nog wat meer vanuit samenhang willen adviseren. De bijlage TOP problemen
lijkt nu te bestaan uit losse acties. Dat doet geen recht aan onze werkwijze. Het college doet de
suggestie om het model Eigen Kracht in te voegen binnen de visie en te vertalen in de bijlage zodat
duidelijk wordt dat altijd gekeken wordt naar de kracht van het individu, zijn/haar gezin en omgeving.
P2 collegevoorstel onder kopje route 22. Het college wil OOK voor jongeren een zo aantrekkelijk
mogelijke gemeente zijn. Aanpassen in zowel RIB als collegevoorstel.
Laatste paragraaf financiën MJP graag anders formuleren. Structurele tekorten accepteren we niet.
Inzet is om tekorten structureel weg te werken. Zolang tekort niet weggewerkt is, is er dekking.
Graag aanpassen in zowel RIB als collegevoorstel.
In het kader van AGV de vraag of er toestemming is gegeven voor de foto op de voorkant van het
document.
Het college beseft dat de raad van juni 2018 lastig haalbaar is. Om die reden wordt doorgeschoven
naar de raad van juli 2018.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Overbruggingslening Stichting Sporthal Molenzicht
Voorstel:
-

-

de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor
een overbruggingslening van
€ 950.000 voor maximaal 11 maanden aan Stichting Sporthal Molenzicht.
in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel overbruggingskrediet Stichting Sporthal
Molenzicht

Besluit
Conform met inachtneming van wijziging.
3.4.2

Voorstel herziening Huisvestingsverordening gemeente Alblasserdam 2015 (hierna: de
Huisvestingsverordening) tevens aanvulling met vergunningstelsel voor omzetten
woonruimte.
Voorstel:
Aan de gemeenteraad voor te stellen de Huisvestingsverordening te herzien en aan te vullen met een
vergunningstelsel voor omzetten van woonruimte bij gebruik als onzelfstandige woonruimte, splitsing
in appartementsrechten en woningvorming.
Besluit
Conform met inachtneming van wijzigingen.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Advies van de Commissie op bezwaarschriften omgevingsvergunning constructie aanleg
standplaatsen.
Voorstel:
1. Het advies van de commissie onverkort over te nemen.
2. Reclamanten niet ontvankelijk te verklaren vanwege het feit dat de bezwaren te laat zijn
Besluit
Conform.

4.2

Verkoop bouwkavels in Waterhoven aan particuliere opdrachtgevers.
Voorstel:
-

1.In te stemmen met ondertekening van Addendum 3 behorende bij de overeenkomst tot
het realiseren van het project Lange Steeg te Alblasserdam;
2. Kennis te nemen van de kavelpaspoorten voor 10 bouwkavels aan de Vlashof en de
Raapzaadhof.

Besluit
Conform.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 22 mei 2018
Besluit:
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Geen bespreekpunten.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.
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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

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Retraite nieuwe Raad d.d. 25 en 26 mei 2018
Het college blikt terug op de retraite met de raad.
Terugblik Iftarmaaltijd 26 mei 2018
Het college blikt terug op de iftarmaaltijd.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 5 juni 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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