Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

21-04-2020

Tijd

10:00 - 14:00 uur

Locatie

Staalindustrieweg / via MS Teams

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet

Toelichting

Digitale reguliere BW vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

CORONA

2.1

Corona - wekelijks overzicht Alblasserdam
Het college neemt kennis van het wekelijks overzicht.

2.1.1

Wekelijks overzicht Alblasserdam

2.2

Corona - besluitvormende stukken

2.2.1.

Tijdelijke ondersteuning het Klaroen i.v.m. Corona
Voorstel:
1. Instemmen met het voorstel voor extra ondersteuning van huis
aan huis blad De Klaroen.
2. De extra kosten van € 3.104,- te dekken uit het communicatiebudget.
Dit budget is vooralsnog toereikend.

Besluit
Conform.
Het college stemt daarnaast in met eenmalig twee extra pagina's voor het Oranjecomité.
2.3

Corona - ingekomen stukken
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

2.3.1

Weekbericht S. van Heeren

2.3.2

Update SDD Corona in relatie tot Wmo

2.3.3

Verzoeken om uitstel bij SVHW

2.3.4

Toekenning tweede voorschot op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers (Tozo) gemeente Alblasserdam

Het college vraagt aandacht voor apparaatskosten welke onderdeel zijn van TOZO. Zijn deze
kosten daadwerkelijk gemaakt? Programmakosten zijn geen discussie.

2.3.5

Stand van zaken Drechtwerk, mede in relatie tot het coronavirus

2.3.6

Nationaal Comité 4 en 5 mei Over Maand v.d. Vrijheid 6 apr 2020

2.4

Corona - mededelingen / rondvraag
Het college blikt vooruit op de persconferentie van vanavond waarin het kabinet de
maatregelen voor de komende tijd bekend gaat maken. Binnen het kernteam is afgesproken
dat er overleg gepland gaat worden met scholen en sportverenigingen over de lokale
betekenis van een eventuele versoepeling.
Burgemeester Paans licht het alternatieve programma voor Koningsdag toe. Het college is
onder de indruk van het creatieve vermogen binnen de samenleving.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Quickscan Dok12

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
Portefeuillehouder Zandvliet krijgt mandaat om de tekst in samenspraak met de betrokken
portefeuilles aan te passen.
Het college legt geheimhouding op, op het rapport QS op ( bijlage 1). Het rapport bevat
marktgevoelige informatie die de economische positie van de gemeente en haar partners
onevenredig kan schaden.
3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Processtappen tender Zuidelijk Havengebied
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de processtappen tender Zuidelijk Havengebied
2. De gemeenteraad te informeren over de processtappen van de voorgenomen tender voor
het Zuidelijk Havengebied middels bijgevoegde raadsinformatiebrief

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat de
wijzigingen door te voeren.
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4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Alleenrechtverordening Stichting leerwerkbedrijf Smile
Voorstel:
1. Instemmen met de alleenrechtverordening voor Stichting Leerwerkbedrijf Smile
2. De alleenrechtverordening publiceren op overheid.nl
3. Kennisnemen van de alleenrechtverordening en instemmen met doorgeleiding naar
gemeenteraad

Besluit
Conform.

4.2

Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over noodopvang kwetsbare kinderen
gedurende corona-crisis
Voorstel:
1. De beantwoording van de door de fractie van de PvdA Alblasserdam gestelde vragen over
de noodopvang van kwetsbare kinderen gedurende de corona-crisis ter kennisname voor te
leggen aan de leden van de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform.
4.3

Principeverzoeken bouw - en/of gebruiksactiviteiten
Voorstel:
1. Negatief te oordelen op het principeverzoek Hertzweg 12

Besluit
Conform.
4.4

Raadsvragen PvdA over functie wijkagent industrieterreinen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 14 april 2020

Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Geen bespreekpunten.
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7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Geen bespreekpunten.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik ONS-D d.d. 16 april 2020
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. o.a. stand van zaken omgevingswet en
implementatie KZA.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Mededelingen

Raadsvergadering 21 April 2020
Het college blikt vooruit op de digitale raadsvergadering van vanavond.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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