Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

10-11-2020

Tijd

10:00 - 14:00 uur

Locatie

via ms teams/fysiek de stuurhut

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

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

Afwezigen

D. Zandvliet

Toelichting

Reguliere openbare B&W-vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

CORONA

2.1

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

3

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS

4.1.1

Werkgeversvereniging veiligheidsregio
Voorstel:
1. Kennisnemen van het principebesluit m.b.t. oprichting
werkgeversvereniging veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

Besluit
Conform.
Burgemeester Paans krijgt mandaat korte RIB op te stellen en te versturen naar de
raad.
4.2

P.J. VERHEIJ

4.3

A.D. ZANDVLIET

4.4

A. KRAIJO

4.4.1

Leges bij aanvraag exploitatie kinderopvang
Voorstel:
1. Vanaf 2021 (bij het ingaan van de geactualiseerde legesverordening)
over te gaan tot het
heffen van leges bij een aanvraag exploitatie kinderopvang.

Besluit
Conform met aanpassing van tarief naar kostendekkend. Dit besluit moet
verwerkt worden in de belastingverordening en expliciet benoemd worden in het
begeleidende schrijven.
5

AKKOORDSTUKKEN

5.1

Aanvraag ontheffing feestdagenregeling Winkeltijdenwet Tweede Kerstdag 2020
1.

Naar aanleiding van de ontheffingsaanvraag van Lidl besluiten op
grond van artikel Winkeltijdenverordening 2019 ontheffing van de
feestdagenregeling te verlenen.

Besluit
Conform.
5.2

Covid-19 steunmaatregel nr. 11 – Uitstel van betaling huur/retributie en opdracht
te onderzoeken of extra ondersteuning noodzakelijk en wenselijk is
Voorstel:
1. Het uitstel van betalingsverplichting van huur/retributie waartoe
besloten is ten tijde van de 1e golf coronavirus-covid-19 te verlengen
tot 31 december 2020 zover de betalingsverplichting nog niet is
nagekomen.
2. De 3 ondernemingen die nog achterstand in de betaling hebben
op de hoogte te stellen van uw besluit.
3. De mogelijkheid te bieden aan de overige ondernemingen en
organisaties die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van de
maatregelen die door de rijksoverheid genomen zijn om de 2e golf van
het coronavirus-covid-19 in te dammen om de betalingsverplichting
van huur/retributie met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020
op te schorten tot 31 december 2020.
4. Dit uitstel alleen te verlenen aan de ondernemingen en organisaties
die daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente Alblasserdam.
5. De overige ondernemingen en (maatschappelijke) organisaties,
die een gemeentelijk eigendom voor hun bedrijfsuitoefening of
activiteiten huren dan wel opstaller zijn schriftelijk op de hoogte te
stellen van het besluit.
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6. Te onderzoeken of het noodzakelijk en wenselijk is om aan
een onderneming of (maatschappelijke) organisatie die een
gemeentelijk eigendom voor hun bedrijfsuitoefening of
activiteiten huren dan wel opstaller zijn en gevolgen ondervindt
als gevolg van het coronavirus-covid 19:
- naast de bestaande financiële steunmaatregelen van andere
(decentrale) overheden, extra
ondersteuning te bieden; of
- nadere afspraken te maken om de achterstand in contractafspraken
te herstellen.

Besluit
Conform.
5.3

Jaarprogramma OZHZ 2021
Voorstel:
1. In te stemmen met het jaarprogramma 2021 van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief
3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden naar de raad

Besluit
Conform.
5.4

Principebesluit regionale samenwerking sociaal en bedrijfsvoering
Voorstel:
1. De Raad voor te stellen in te stemmen met de koers en
uitwerkingsrichting voor de toekomstige Drechtsteden samenwerking
verwoord in het geformuleerde principebesluit door de colleges van de
Drechtstedengemeenten op 27 oktober 2021:

Besluit
Conform.
5.5

Tweede voortgangsrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2020
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de tweede voortgangsrapportage
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2020.

Besluit
Conform.
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6

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

7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 3 november 2020

Besluit
Conform.
8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Memo Transferium Havengebied
In de zomer is er een raadsmemo Transferium Havengebied gestuurd met status
GEHEIM. Vraag vanuit de raad is of dit stuk openbaar kan worden gemaakt. Het
college wil een deel van de memo openbaar maken met uitzondering van de
paragrafen waarin de link gelegd wordt met onderhandelingen over het Nedstaalterrein.
Deze mogen zwart gemaakt / vervangen door stippellijnen.
De raad heeft ook gevraagd om openbaar maken van RIB Aanbesteding Zuidelijk
Havengebied. Op 13 oktober 2020 heeft het college besloten de naam van de
gegunde partij geheim te houden tot aflopen van de Alcateltermijn. Deze termijn
is inmiddels verstreken. Ook is afgesproken dat de namen van de overige partijen
langdurig GEHEIM blijven. Het college duidt dit nader en legt ook specifiek
geheimhouding op, op de bijbehorende cijfers. Portefeuillehouder Kraijo krijgt
het mandaat met inachtneming van deze duiding een openbare versie van de RIB
op te stellen. Het college bekrachtigt deze openbare versie in college volgende
week. Voor een goede commissieronde wordt het prijs gesteld als de openbare
versie deze week verstuurd wordt naar de griffie.
Kloos
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er een digitale bewonersavond over Kloos is
geweest. Veel bezoekers en weinig belemmeringen voor voortgang project.
Drive-through bruiloft
Het college heeft advies gevraagd bij de VRZHZ over het fenomeen Drive-through
bruiloft.
Laatste stuurgroep Renovatie Gemeentehuis en Raadhuisplein
Portefeuillehouders Verheij en Kraijo melden dat project afgesloten gaat worden
en er afscheid van de projectleiders genomen gaat worden.
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8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Geen bezoeken.

9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Vooruitblik ONS-D d.d. 12 november 2020
Het college blikt vooruit op ONS D.

9.2

Terugblik Drechtstedendinsdag d.d. 3 november 2020
Het college blikt terug op de Drechtstedendinsdag.

9.3

Terugblik Drechtstedenbestuur d.d. 5 november 2020
Het college blikt terug op de vergadering DSB.

10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Vooruitblik Begrotingsraad d.d. 10 en 12 november 2020
Het college blikt vooruit op de Begrotingsraad van vanavond. De vergadering
vindt digitaal plaats verdeeld over twee avonden. Deze avond eerste termijn en
beantwoording college. Tweede avond afronding eerste termijn en tweede
termijn.

11.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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