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

1

05-03-2019
9:00 - 12:30 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
Geen bespreekpunten.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Plan van aanpak Nafase tankincident bij Den Ouden Tank Transport aan de Edisonweg.
Voorstel:
1. De doelstelling van onderliggende deelplannen van aanpak van het projectplan Nafase
tankincident vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de activiteiten zoals aangegeven per deelplan;
3. De burgemeester namens het college aan te wijzen als bestuurlijk portefeuillehouder
Nafase;
4. Wekelijks een mondelinge terugkoppeling te krijgen via de bestuurlijk portefeuillehouden
(en indien gewenst de ambtelijk projectleider) over de voortgang van de nafase te doen in
de B&W vergadering gedurende de looptijd van de nafase;
Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
Toelichting
Wethouder Kraijo stuurt op monitoren uitgezette opdracht OZHZ aan extern bureau.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Ter beschikking stellen van subsidie aan de genoemde instellingen t.b.v. activiteiten in 2019
Voorstel:
Wij verzoeken u subsidie ter beschikking te stellen aan de volgende instellingen:
-

Yulius: € 57.411,00
Stichting Jeugdteams: € 51.805,00
Rivas: € 54.760,00

Besluit
Conform.
3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Aanvraag suppletie -uitkering bommenregeling
Voorstel:
Het College van B&W stelt de Raad voor te besluiten tot het instemmen met het aanvragen van een
suppletie-uitkering vanuit het Gemeentefonds, voor een bedrag van 70% (maximum
uitkeringspercentage) van de kosten die zijn gemaakt voor het onderzoeken en opsporen van
conventionele explosieven binnen de gemeente Alblasserdam.
Besluit
Conform met inachtneming van de opmerkingen.

4.2

Besluitvorming om voorbij te gaan aan het negatieve welstandsadvies bij dakkapellen
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het verzoek om af te wijken van het uitgebrachte welstandsadvies van
de Vereniging Dorp, Stad en Land en vergunning te verlenen voor de voorgenomen
plaatsing van dakkapellen aan de voor- en achterzijde ter plaatse voor de Van
Oldenbarneveltstraat 60 te Alblasserdam.
Besluit
Conform.

4.3

Bijdrageverordening Dienst Gezondheid en Jeugd 2019
Voorstel:
1. U wordt gevraagd af te zien van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de
nieuwe bijdrageverordening Dienst Gezondheid en Jeugd 2019;
2. De gemeenteraad hierover te informeren door een Raadsinformatiebrief.
Inleiding
Besluit
Conform.

4.4

Technische wijziging gemeenschappelijke regeling
Voorstel:
1. Het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (dertiende wijziging)
conform vast te stellen;
2. De voorgestelde wijziging ter definitieve besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Besluit
Conform.

4.5

Vaststelling bestemmingsplan Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3
Voorstel:
1. In te stemmen met de nota zienswijzen Alblasserdam Vinkenpolderweg 1-3;
2. de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform
bijgaand concept raadsvoorstel en ontwerpbesluit;
3. over te gaan tot vaststelling van hogere waarden geluid (wegverkeerslawaai) voor vier
woningen conform bijgevoegd besluit;
Besluit
Conform.

4.6

Zelfevaluatie BRP
Voorstel:
1. het Uittreksel Zelfevaluatie BRP 2018 en de Managementrapportage Zelfevaluatie BRP
2018 vast te stellen;
2. in te stemmen met de door Dienstverlening Drechtsteden voorgestelde opvolging van de in
de Managementrapportage Zelfevaluatie BRP 2018 genoemde acties en aanbevelingen,
zoals opgenomen in de actie- en aanbevelingenlijst.
Besluit
Conform.
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5

Organisatie (S. van Heeren)
Simone meldt de actuele organisatiezaken. O.a. Voorraadagenda doorgesproken.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 19 februari 2019
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Meivakantie
Het college bespreekt de aanwezigheid in de meivakantie.
Evenement Lammetjeswiel
Voorbereidingen terrein Mercon Kloos zijn in volle gang.
Domino's Pizza - Plantageweg
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er een vestiging van Domino's Pizza gevestigd gaat worden.
Kledingbank
Portefeuillehouder Verheij meldt dat de kledingbank per email extra gelden heeft aangevraagd. Het
college is van mening dat de kledingbank al veel ondersteuning heeft ontvangen.
Milieu-straat Plantageweg / Bochanen terrein
Portefeuillehouder Verheij meldt dat eigenaar terrein geen milieu-straat op terrein wil. Er wordt
gesprek met eigenaar gevoerd. Supermarkt zonder milieu-straat is zeer ongewenst.
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er toezegging is gedaan geen bovengrondse glascontainers te
plaatsen.
Luchtalarm
Burgemeester Paans meldt dat het luchtalarm afgelopen maandag per abuis niet is afgegaan in onze
regio.

7.1

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

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Besluit
Het college bespreekt de uitnodigingen.
Toelichting
Het college staat positief tegenover gastlessen Vrijheid. Graag bespreken met scholen, agenda op
aanpassen en agenderen voor presidium.

7.3

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

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Vooruitblik werkbezoek Firma Preidel d.d. 12 maart 2019
Het college blikt vooruit op het collegebezoek aan Preidel.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Drechtstedendinsdag 5 maart 2019
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag. O.a. Commissie Deetman.
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Vooruitblik Drechtstedenbestuur 7 maart 2019
Het college blikt vooruit op het DSB.
8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Presidium 6 maart
Het college blikt vooruit op het presidium.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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