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

1

16-10-2018
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 B&W vergadering

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Presentatie nieuwe website
Het college neemt kennis van de voortgang implementatie nieuwe website in bijzijn
communicatiemedewerkers.
Sociale opgave Buitendienst
Het college bespreekt de opgave van de buitendienst voor de komende jaren. Het college wil graag
een stuk verantwoordelijkheid nemen door mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een
plek te bieden bij de buitendienst. Binnenkort start de werving voor 12 nieuwe (Smile)vacatures.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Voortgangsrapportage Dienstverlening Drechtsteden 2018
Voorstel:
1. De gemeenteraad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de
voortgangsrapportage van Dienstverlening Drechtsteden 2018.
Besluit
Conform met inachtneming van een aantal wijzigingen. Portefeuillehouder Paans krijgt het mandaat
de RIB hierop aan te passen.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Besluitvorming over de herhuisvesting bedrijven Staalindustrieweg
Voorstel:
1. De raad te verzoeken om in te stemmen met het uitwerken van een tijdelijke
erfpachtregeling voor vier bedrijven aan de Staalindustrieweg.
Besluit
Conform met inachtneming van een aantal wijzigingen. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt mandaat
om in samenwerking met portefeuillehouder Kraijo (vergunningen en RO) de wijzigingen door te
voeren.

3.4

A. KRAIJO

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Wijziging Gemeenschappelijke regeling SVHW 2015
Voorstel:
1. Het bijgevoegde "collegebesluit GR SVHW" vast te stellen en te ondertekenen

2.

Het door u ondertekende exemplaar van het wijzigingsbesluit ter vaststelling en
ondertekening door te zenden aan de raad, door middel van het bijgevoegde concept
raadsvoorstel.

Besluit
Conform.
4.2

Overzicht 2018 van de relevante bepalingen van de belastingverordeningen behorende bij het
controleprotocol 2015-2019 van SVHW
Voorstel:
1. In te stemmen met het overzicht 2018 van de relevante bepalingen van de
belastingverordeningen behorende bij het controleprotocol 2015-2019 van SVHW.
Besluit
Conform.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 9 oktober 2018
Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Alblashof
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de opening is uitgesteld door problemen met de oplevering.
Klimbos / Klimmogelijkheid
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat er 387 handtekeningen zijn opgehaald voor het creëren van
uitdagende klimmogelijkheid in Alblasserdam.
Benen op tafel overleg Jeugd
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit overleg. O.a. Solidariteitsdiscussie start met extern
onderzoek.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik heisessie 10 oktober 2018
Het college blikt terug op de heisessie waarin zij met elkaar hebben stilgestaan bij de samenwerking
en de toekomstige ontwikkelingen.
Terugblik BIO DOK12 9 oktober 2018
Het college blikt terug op de BIO DOK12.
Terugblik BIO Vuurwerk 9 oktober 2018
Het college blikt terug op de BIO Vuurwerk.
Vooruitblik ONS-D conferentie 18 en 19 oktober 2018
Het college blikt vooruit op de ONS-D conferentie.

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college wenst de volgende vergadering te spreken over voortgang huisvesting.
Het college wil ruim voor 18 december 2018 kunnen beschikken over de evaluatie tijdelijke
huisvesting en verzoekt om een planning.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
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Het college wenst lijst met werkbezoeken te ontvangen.
8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik voorbereidingscommissie regionale samenwerking DS –
17 oktober 2018
Het college blikt vooruit op komende commissievergadering.
Vooruitblik Drechtstedenbestuur 18 oktober 2018
Het college blikt vooruit op de vergadering DSB.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Commissies / Auditcommissie 16 oktober 2018
Het college blikt vooruit op de commissies/audtitcommissie.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 30 oktober 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

Pagina 3

