Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Omschrijving

23-01-2018
9:00 - 14:30 uur
Kamer Burgemeester
J.G.A. Paans
Heeren - de Keizer, S. van; Kraijo, A.; Zandvliet, D.; Paans, J.G.A. en Verheij, P.J.
Reguliere openbare B&W Vergadering

Kenmerk
1

Omschrijving
OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Evaluatie collegeperiode 2014-2018
Het college bespreekt een eerste opzet van de evaluatie collegeperiode in aanwezigheid van het
managementteam.

3
3.1

BESPREEKSTUKKEN
J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten

3.3
3.3.1

A.D. ZANDVLIET
Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2018 - 2021
Voorstel:
1. het bij dit voorstel gevoegde convenant "Samenwerkingsafspraken Preventie
Huisuitzettingen Drechtsteden 2018-2021" aan te gaan;
2. ter uitvoering van het besluit onder 1. wethouder Zandvliet te machtigen de overeenkomst
namens de gemeente Alblasserdam te ondertekenen;
1. 3. de gemeenteraad middels de bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de
Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2018-2021
Besluit:
Conform met inachtneming van de volgende aanvulling.
Het college had graag vooraf een bestuurlijk gesprek gevoerd. Dan had zij de volgende zaken
ingebracht:

Beleidslijn over schrijnende gevallen;

De inzet van Alblasserdam om kinderen met gezinnen niet uit te zetten;

Integraliteit armoedebeleid en minimabeleid en PALT afspraken en schuldhulpverlening.

Het college wil alsnog inzetten op een bestuurlijk gesprek over deze onderwerpen.
Portefeuillehouder Zandvliet krijgt mandaat om de tekst van de RIB aan te passen.

3.4
3.4.1

A. KRAIJO
Meerjarenbegrotingen Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2018-2021 en 20172020
Voorstel:
1. De meerjarenbegrotingen 2018-2021 en 2017-2020 van de Stichting Openbaar
Basisonderwijs Alblasserdam ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluit:
Conform.
Burgemeester Paans geeft aan dat hij met Cees Oskam heeft gesproken over de wens een
verkenning uit te voeren naar verregaande samenwerking tussen de stichtingen. Portefeuillehouder
Kraijo gaat hierover het gesprek aan.

4
4.1

AKKOORDSTUKKEN
Geluidbeleid goede ruimtelijke ordening Alblasserdam
Voorstel:
1. Het beleidsdocument Geluidbeleid goede ruimtelijke ordening gemeente Alblasserdam vast
te stellen als beleidsregel.
2. Het beleidsdocument handreiking geluidbeleid goede ruimtelijke ordening gemeente
Alblasserdam vast te stellen als beleidsregel.
Besluit:
Conform.
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4.2

Aanvraag bestemmingsplan TenneT 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht
Merwedehaven-Alblasserdam
Voorstel:
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan en dit voor te leggen aan de
vooroverlegpartners
2. De gemeenteraad voor te stellen: in te stemmen met de beoordelingsnotitie vormvrije MER
beoordeling 150 kV- ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam dd.
11 januari 2018 en te besluiten dat geen MER behoeft te worden opgesteld.
3. TenneT een planschadeverhaalsovereenkomst te laten tekenen
Besluit:
Conform.

4.3

Verlening jaarsubsidie SWA 2018
Voorstel:
1. SWA in 2018 een budgetsubsidie te verlenen van € 696.839 volgens bijgevoegd overzicht;
2. SWA middels een brief te informeren m.b.t. de te verlenen jaarsubsidie 2018 inclusief de
wijze van bevoorschotting;
3. Bijgaand Overzicht taakstellende bezuinigingsopgave subsidies 2018 van € 100.000 vast te
stellen.
Besluit:
Conform.
Toelichting
College constateert dat taakstelling 100.000 gerealiseerd is.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 16 januari 2018
Besluit:
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Voorjaarsvakantie
1. 13 februari 2018 burgemeester afwezig.
Portefeuillehouder Verheij zit voor.
2. 27 februari 2018 Voorjaarsvakantie geen collegevergadering.
Rekenkamer
Vanuit de Rekenkamer is een verzoek gekomen voor het behandelen van een rapport over de
veranderende rol van de raad op 13 maart, tegelijk met de evaluatie van de collegeperiode.
Burgemeester koppelt terug uit presidium dat de evaluatie van de collegeperiode vervroegd is naar
20 februari. 13 maart is daarmee niet meer logisch. Voorstel aan rekenkamer is om het rapport te
presenteren aan op de avond van de 3 april tijdens de werkavond raad.
Podiumwagen De Haan
Burgemeester Paans meldt dat de podiumwagen voor reparatie was ingeroosterd en daarom tijdelijk
stond opgeslagen op Nieuwland. Door de storm is de wagen beschadigd geraakt en daarmee
nagenoeg total loss geraakt. Verzekering dekt deze schade niet. Burgemeester Paans geeft aan dat
de podiumwagen een belangrijke functie vervult voor een aantal lokale stichtingen. Er hebben zich
inmiddels via social media een aantal mensen gemeld die willen meedenken over een oplossing.
Burgemeester Paans gaat hiermee in gesprek.
Economic Board : programma Young professionals
Burgemeester Paans meldt dat programma Young Professionals van start is gegaan. Er wordt nu
gezocht naar opdrachten waarmee de Young professionals aan de slag kunnen gaan.
Bommenonderzoek
Burgemeester Paans meldt dat er volgende week een voorstel in college komt over subsidieaanvraag
bommen-onderzoek.
Collegebijeenkomst Berenschotrapport 16 februari 2018
Het college acht het wenselijk de bestuursondersteuner ook uit te nodigen voor bijeenkomst.
Alblasserwerf
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit gesprek met ontwikkelaar over het afronden van de
woningbouwopgave in de wijk.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Politiek cafe OKA
Het college blikt vooruit op het OKA politiek café.
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7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de werkbezoeken.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de komende collegevergadering met onder andere de thema's:
Woningbouwlocaties en 3e BURAP 2017.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Werkbezoek RAAAK Personeel d.d. 30 januari 2018
Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan Raaak. Het college is onder andere geïnteresseerd in
de visie Van Raaak op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op hun aanhaking op Baanbrekend.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
Terugblik DSB zienswijzen begroting GRD 2018
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit DSB vergadering over hoe om te gaan met de ingediende
zienswijzen. Het DSB constateert dat de Groeiagenda buiten discussie staat, dat de loon en prijs
indexatie een gegeven is en dat de discussie zich concentreert op de dekking. De regionale
portefeuillehouder stelt op basis van deze lijn zijn voorbereiding voor Drechtraad op.

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
ONS-D
Het college blikt vooruit op ONS-D 25 januari 2018.

9
9.1

RAADSAANGELEGENHEDEN
Terugblik / Vooruitblik divers
Besluit:
Het college blikt vooruit op de aankomende commissievergaderingen en raadsvergadering.
Burgemeester Paans koppelt terug uit presidium.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2018
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

