Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

06-10-2020

Tijd

19:30 - 23:00 uur

Locatie

via ms teams

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

Actuele ontwikkelingen
Burgemeester meldt de actuele ontwikkelingen. Het aantal besmettingen in Alblasserdam
loopt behoorlijk op. Burgemeester heeft gevraagd meer informatie te achterhalen van
mogelijke besmettingsbronnen / doelgroepen.
Verzoek uitstel huurbetaling
Het college neemt kennis van de verzoeken van de huurders van Participand en mogelijk
ook de Kinderboerderij. Het college staat positief tegenover het verlengen van uitstel
betaling huur tot 31 december 2020. Dit zijn echter nog kleine stichtingen. Het college wil
ook graag meer zicht op de financiële afrekeningen van de grote stichtingen aan het einde
van het jaar.
Landelijke Subsidiemogelijkheid voor verhuurders sportaccommodaties
Portefeuillehouder Kraijo geeft aan dat zijn inzet is om optimaal gebruik te laten maken van
deze subsidiemogelijkheid. BSSA heeft reeds een aanvraag gedaan. Molenzicht gaat hij
hierop attenderen. Als gedelegeerd bestuurder van de GR Souburgh wil hij ook een aanvraag
indienen. Het college staat hier positief tegenover. Hij wil de huurders van het complex
Souburgh vervolgens kwijtschelding van de huur aanbieden ter hoogte van het
subsidiebedrag. Het college staat hier ook positief tegenover.
Ingekomen stukken
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken Corona.

2.1

VNG Ledenbrief gevolgen - aanscherping - corona - maatregelen voor gemeenten

2.2

Mail inzake uitstel huurbetaling Participand/Kinderboerderij

3

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Het college bespreekt in het bijzin van het MT de laatste financiële inzichten voor de
BURAP-2 en de Begroting 2021.

4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS

4.1.1

Aanwijzingsbesluit ventverbod
Voorstel:
1. Het vaststellen van een aanwijzingsbesluit om de gebieden, dagen
en tijdstippen aan te wijzen waarbinnen venten, zoals neergelegd
in artikel 5:15 van de APV, verboden wordt.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.

4.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

4.3

A.D. ZANDVLIET

4.4

A. KRAIJO

4.4.1

Covid-19 steunmaatregel nr. 9 - uitstel betaling toeristenbelasting
Voorstel:
1. In te stemmen met het op verzoek van ondernemers toekennen van
uitstel van betaling van de toeristenbelasting over 2019 en deze te
verdelen over 9 betaaltermijnen van april 2021 tot en met december
2021.
2. In te stemmen met het uitstellen van de voorlopige aanslag oplegging
van de toeristenbelasting over 2020 tot april 2021 en deze te verdelen
over 9 betaaltermijnen van april 2021 tot en met december 2021.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging.

5

AKKOORDSTUKKEN

6

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

6.1

Agenda-vervanging
Het college neemt kennis van de vervanging taken wethouder Zandvliet.

6.2

Extra B&W vergadering d.d. 16 oktober 2020
Vooralsnog geen aanmeldingen ontvangen m.u.v. Haven Zuid welke nog toegevoegd dient
te worden.
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7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 29 september 2020

Besluit
Conform.

8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Hijsen Regenboogvlag op 12 oktober 2020
Secretaris Van Heeren meldt dat er geen officieel programma is opgesteld voor het hijsen
van de vlag.

Deze vlag wordt conform andere dagen waarop gevlagd wordt zonder ceremonie na
zonsopgang gehesen en voor zonsondergang binnengehaald. Zij checkt of dit binnen de
verwachting past? Het college is van mening dat het college via de motie slechts wordt
gevraagd de vlag te hijsen. Hieraan wordt voldaan.
Burgemeester Paans meldt dat hij ook door diverse raadsleden is gevraagd om een
handeling te verrichten voorafgaand aan het hijsen van de vlag. Hij wil in deze kwestie geen
voeding geven aan de polen en partijen zich niet van hem laten vervreemden. Hij zal op een
andere wijze uiting geven aan Coming Out Day.
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij wel aanwezig is bij het hijsen van de vlag. Hij doet dit
vanuit zijn rol als politiek vertegenwoordiger, solidair aan zijn partijgenoten.

Toelichting
Peter Verheij laat aantekenen dat hij op principiële gronden afstand neemt van de uitvoering
van de motie namens college.
8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen

8.3

Werkbezoek Iveco d.d. 13 oktober 2020 - Geannuleerd
I.v.m. Corona maatregelen is dit werkbezoek geannuleerd.

Besluit
Het college neemt kennis van de annulering werkbezoek.
9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
Geen bespreekpunten.

9.1

Terugblik ONS-D d.d. 1 oktober 2020
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D.
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10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Terugblik Raad d.d. 29 september 2020
Het college blikt terug op de raadsvergadering.

10.2

Terugblik Presidium d.d. 30 september 2020
Burgemeester Paans koppelt terug uit presidium.

11

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 13 oktober 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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