Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

14-04-2020

Tijd

10:00 - 12:00 uur

Locatie

via MS Teams/SIW

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

S. van Heeren - de Keizer (SIW), A. Kraijo (MS Teams), J.G.A. Paans (SIW), P.J. Verheij (MS
Teams) en D. Zandvliet (MS Teams)

Toelichting

1

Reguliere openbare B&W vergadering

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

CORONA

2.1

Corona - wekelijks overzicht Alblasserdam

Besluit
Het college neemt kennis van het wekelijkse overzicht Corona.
Het college blikt terug op het Paasweekend. Het is in Alblasserdam relatief rustig geweest.
Dit weekend ontvingen we het nieuws van een tweede sterfgeval in Alblasserdam. Locoburgemeester Zandvliet heeft contact gehad met de nabestaanden.
De maatregelen bij de Hornbach lijken gewerkt te hebben. Dit wordt ook nog nagevraagd bij
de Hornbach en omliggende bedrijven. Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij heeft
gesproken met het bestuur van de winkeliersvereniging Makado. Zij waren zeer boos op de
gemeente over het niet vermelden van maatregelen AH. De portefeuillehouder heeft
aangegeven dat de gemeente zich maximaal inspant voor de winkeliers en een dergelijke
reactie zeer betreurt.
2.2

Corona - besluitvormende stukken
Geen bespreekpunten.

2.3

Corona - ingekomen stukken

Besluit
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

2.3.1

6e bericht S. van Heeren

2.3.2

Raadsvragen PvdA

2.3.3

Digitale spoedwet

2.3.4

Digitale (commissie) vergadering - mail griffier

2.3.5

Geen gedwongen verkopen van huizen

2.3.6

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers uit

2.3.7

VNG Ledenbrief

2.4

Corona - mededelingen / rondvraag

Verzoek Winkeliers
Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij heeft gesproken met de winkeliers. Zij hebben de
gemeente gevraagd een voucheractie te ondersteunen met € 240.000. Het college vindt het
nog te vroeg om nu al dit soort acties nu al te ondersteunen. Wel wil zij zich gaan
oriënteren op ondersteuningsmogelijkheden en hier de raad ook bij betrekken. De
portefeuillehouder neemt het initiatief hiertoe.
3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

"Bekrachtiging deelname als 'Affiliated entity' kennisproject 'House of Resilience' van
Ungheni, Moldavië /'Risk Factory' van VRZHZ"

Besluit
Conform.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Evaluatie beschermd dorpsgezicht
Voorstel:
1. kennis te nemen van de evaluatie door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
2. Kennis te nemen van de factsheet evaluatie beschermd dorpsgezicht
3. Het gebied waarvoor het beschermde dorpsgezicht geldt, in stand te laten;
4. Te besluiten conform het advies van de voormalige begeleidingscommissie van de
invoering van het beschermde dorpsgezicht, om bij belangrijke renovaties externe
deskundige cultuurhistorische inhuur in te schakelen
5. Te werken aan de vergroting van de bekendheid door middel van een brochure, een
artikel in de krant, een interview met de wethouder, een artikel op de website
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6. Kennis te nemen van het advies van de voormalige begeleidingscommissie om de
vrijwilligheid van aanwijzing van gemeentelijke monumenten los te laten, maar dit advies
niet over te nemen

Besluit
Conform.
4.2

Teruggave eigen bijdrage ouders NIET-KOT peuters

Besluit
Conform met inachtneming van de toevoeging financiële effect. Portefeuillehouder Zandvliet
krijgt mandaat om de wijziging door te voeren.
4.3

Toezicht algemene voorzieningen WMO
Voorstel:
1. 1. Bijgaand aanwijs- en mandaatbesluit vast te stellen
2. 2. Voor zover het haar bevoegdheid betreft met ingang van 14 april 2020 de directeur
van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid te benoemen tot toezichthouder
Wmo op algemene voorzieningen, conform bijgaand aanwijs- en mandaatbesluit vast te
stellen;
3. 3. Kennis te nemen en vaststellen van de Onderlinge regeling voor de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens;
4. 4. De Onderlinge regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid op gebruikelijke wijze te
laten ondertekenen door de burgemeester

Besluit
Conform.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 7 april 2020

Besluit
Conform.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Geen bespreekpunten.

7.1

Mededelingen

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Vooruitblik ONS-D d.d. 16 april 2020
Geen bespreekpunten.
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9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Vooruitblik Audit en commissies d.d. 14 april 2020
Het college blikt vooruit op de digitale commissievergadering van vanavond.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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