Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

08-01-2019

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

09.00 - 14.30 uur - Reguliere openbare B&W vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Interview Klaroen inzake modelbouwvereniging
In de bijlage treft u een conceptstatement aan welke als grondslag kan dienen voor
geplande interview.

Besluit
Het college bespreekt het bijgevoegde memo. Vereniging is in eerste instantie zelf aan zet.
De gemeente wil daarin faciliteren onder voorwaarde dat er een slag gemaakt wordt naar
een bredere doelgroep (onderwijs / historische vereniging). Overigens is de gemeente ook
bereid haar netwerk in te zetten. Het college wenst dit standpunt schriftelijk aan de Klaroen
te zenden. Aanwezigheid burgemeester is daarbij niet noodzakelijk.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 18 december 2018

Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Kledingbank
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er een brief van de Kledingbank is binnengekomen met
verzoek tot waarderingsubsidie voor tijdelijke vestiging in voormalige fysiopraktijk aan de
Randweg 122. Voor dit jaar is het college positief. Het college merkt op dat dit echter geen
duurzame oplossing is. Uiteraard is de kledingbank zelf verantwoordelijk voor huisvesting.
Het college wil wel meekijken naar een meer duurzame oplossing.
Regiobundel ROB
Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij op persoonlijke titel gevraagd is een essay te
schrijven over de rechtstreekse toedeling van middelen aan de regio's. Op 18 april, dag van
de Financiële Verhoudingen, wordt de bundel uitgereikt tijdens conferentie.

Kerstsaam
Portefeuillehouder Zandvliet en burgemeester koppelen terug uit Kerstsaam.

Werkbezoek CJG
Portefeuillehouder Zandvliet en burgemeester zijn gisteren bij het CJG op werkbezoek
geweest. Gesproken met de medewerkers en management. Oproep gedaan om niet te
schromen zaken op de bestuurlijke tafel te leggen.
Hoog water
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er maatregelen hoog water zijn genomen.
FN Steel
Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij morgen kennismakingsgesprek CEO FN Steel heeft.

Oud en Nieuw
Burgemeester koppelt terug uit Oudjaarsavond. Weinig meldingen politie, weinig incidenten.
Schadebedrag wel substantieel meer dan vorig jaar. Past bij beeld dat er meer en langer
geknald is dit jaar. Burgemeester wil een ronde tafel organiseren over vuurwerk met
inwoners.

Week 21 januari 2019
Burgemeester meldt extra vakantieweek. Portefeuillehouders nemen taken waar.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Kerstmarkt 18 december 2018
Het college blikt terug op de Kerstmarkt / Eindejaarbijeenkomst.

Terugblik Kerstvakantie 2018/2019
Het college blikt terug op de kerstvakantie.
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Terugblik Nieuwjaarsontbijt 7 januari 2019
Het college blikt terug op het nieuwjaarsontbijt met de medewerkers.
Vooruitblik Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2019
Het college blikt vooruit op de nieuwjaarsreceptie.

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college neemt kennis van de BW planner strategische discussies.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Het college neemt kennis van de geplande werkbezoeken.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

Vooruitblik ONS-D 10 januari 2019
Het college blikt vooruit op vergadering ONS-D.
Vooruitblik Drechtstedendinsdag 15 januari 2019
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.

Vooruitblik Drechtstedenbestuur 16 januari 2019
Het college blikt vooruit op de DSB vergadering.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik raad 18 december 2019
Het college blikt terug op de raadsvergadering van 18 december. Het college wil graag dat
communicatie goed meekijkt met project huisvesting en met name bij betrekken inwoners,
bijvoorbeeld via doeken op bouwhekken de voortgang weergeven.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.
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11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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