Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

07-04-2020

Tijd

10:00 - 14:00 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

J.G.A. Paans (SIW)
S. van Heeren (SIW)
P. Verheij (via MS Teams
D. Zandvliet (via MS Teams)
A. Kraijo (via MS Teams

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

Corona
Dit weekend is bekend geworden dat nu ook in Alblasserdam een inwoner is overleden ten
gevolge van Corona. Dit heeft impact op de samenleving. Burgemeester Paans heeft contact
gehad met de nabestaanden en de condoleances aangeboden.
Burgemeester meldt dat er een attentie voor de zorgmedewerkers in Alblasserdam wordt
bezorgd deze week.

2.1

Corona - Wekelijks overzicht Corona Alblasserdam
Het college neemt kennis van het weekoverzicht Corona.

2.2

Corona - Besluitvormende stukken

2.2.1

Communicatiestrategie: Positionering van de Burgemeester en wethouders tijdens de
Coronacrisis

Besluit
Conform.
2.2.2

Maatregelen covid-19 leges evenementen en weekmarkt
Voorstel:
1. Ambulante detailhandel die getroffen is door het verbod op de weekmarkt op het
Wilgenplein in Alblasserdam te compenseren voor het reeds betaalde marktgeld voor de niet
genoten verkoopdagen op voornoemde weekmarkt. Dit zolang als het verbod op de
weekmarkt op het Wilgenplein in Alblasserdam van kracht blijft.
2. Aanvragers van vergunningen voor evenementen die, in de periode vanaf het algehele
verbod op samenkomsten van meer dan 100 personen tot 1 juni 2020 zouden plaatsvinden,
te compenseren voor reeds betaalde leges.

Besluit
Conform.

2.2.3

Maatregelen covid-19 (deel 4): aanvullende maatregelen lokale heffingen SVHW
Voorstel:
1. In te stemmen met de aanvullende maatregelen die SVHW door wil voeren in het kader
van het maatregelenpakket covid-19.

Besluit
Conform.

2.3

Corona - Ingekomen stukken

Besluit
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

2.3.1

Concept memo 7 april 2020 stand van zaken Corona met aanvullingen van collega's

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging.
2.3.2

5e bericht gemeentesecretaris S. van Heeren

2.3.3

3e bericht aan de gecontracteerde aanbieders - Jeugdhulp

2.3.4

Aanvulling AVA-agenda - opschorting uitkering dividend 2019

2.3.5

Mail van Renske Pullen

2.4

Corona - Mededelingen/Rondvraag

2.4.1

Communicatie rondom indieningstermijn bij provinciaal toezichthouder

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke economie
Voorstel:
1. instemmen met samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke economie.

Besluit
Niet conform.
Het college bespreekt de voorliggende overeenkomst. De bestuurlijke beleving rondom de
centrumstadconstructie heeft een andere wending gekregen door de recente discussies in
de regio. Het college wil de raad hier goed in meenemen. De feitelijke uitwerking lijkt
overigens niet af te wijken van de gemaakte afspraken en beschikbare bestuurlijke
constructies. Wel lijken de financiële afspraken nog niet geheel afgehecht.
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Het college vraagt de portefeuillehouder om met de ambtelijk adviseurs na te denken hoe
de raad mee te nemen in deze materie en hierbij ook de gevoelen van de andere colleges te
peilen. Portefeuillehouder Kraijo en Burgemeester Paans trekken gezamenlijk op in deze
portefeuille.
3.1.2

Meerjarenplan dienstverlening 2020-2024
Voorstel:
1. Instemmen met het meerjarenplan dienstverlening 2020-2024
2. Instemmen met het opvoeren van een claim in de eerste burap en Perspectiefnota van
EUR 13.667 structureel
3. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren

Besluit
Conform met inachtneming van de wijziging. Portefeuillehouder Paans krijgt mandaat deze
wijziging door te voeren.
3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Beslissing op Bezwaar tegemoetkoming planschade ex art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening Van
Hogendorpweg 55
Voorstel:
1. Het bezwaarschrift d.d. 7 november 2019 van mr. J. van den Brink BVD advocaten,
namens de erven van wijlen de heer P. Hoek tegen het collegebesluit d.d. 23 september
2019 ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met het advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften
d.d. 16 maart 2020 en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 23 september 2019 in stand te laten;
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding ex artikel 7:15 Awb af te wijzen.

Besluit
Conform.
4.2

Verlenen voorschot jaarsubsidie BSSA 2020

Besluit
Conform.
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5

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

5.1

B&W vergadering – Meivakantie

Besluit
Het college blikt vooruit op de beschikbaarheid in de meivakantie. De collegevergadering
gaat door op 28 april en 12 mei. Op 5 mei geen collegevergadering.
Het college blikt vooruit op de komende nationale dagen:


Koningsdag: alternatieve aubadevorm wordt uitgewerkt.



Dodenherdenking: livestream wordt uitgewerkt. Kranslegging door burgemeester
in zeer beperkt gezelschap. Direct na landelijke plechtigheid lokale film uitzenden.



75 jaar bevrijding: burgemeester gaat 75 gesprekken voeren. Klokradio zendt dit
uit.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 31 maart 2020

Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Geen bespreekpunten.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

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

Mededelingen

Drechtstedendinsdag 7 april 2020
Het college blikt vooruit op de Digitale Drechtstedendinsdag.
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9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik Raad d.d. 31 maart en 1 april 2020

Het college blikt terug op de raadsvergadering. Er is vanuit de ontwikkelaar waardering
uitgesproken voor de wijze waarop de organisatie en de raad hebben meegewerkt aan het
mogelijk maken van de voortgang op het betreffende dossier.

9.2

Terugblik Presidium d.d. 1 april 2020 - (Quickscan)
Burgemeester koppelt terug uit presidium.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 14 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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