Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

06-02-2018

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

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

Afwezigen:

Kraijo, A.

Omschrijving

Reguliere openbare B&W vergadering

Kenmerk

Omschrijving

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering. Portefeuillehouder Kraijo is afwezig. De vergadering
start om 10.00 uur.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Evaluatie collegeperiode 2014-2018
Het college bespreekt de laatste documenten en voorbereidingen voor de evaluatie
waaronder het evaluatiedocument, het programma met de maatschappelijke partners op 14
februari 2018 en het verantwoordingsdebat met de raad.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.a

Jaarlijks uitvoeringsplan veiligheid 2018 volgend uit het 4-jarige Integraal Veiligheidsplan
2017- 2020

Voorstel:
1.

Het college wordt gevraagd in te stemmen met het uitvoeringsplan veiligheid 2018

Besluit:
Conform met inachtneming van 4 tekstuele wijzigingen. Burgemeester Paans krijgt het
mandaat deze wijzigingen door te voeren.
3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.a

Memo voor Presidium over rol Klankbordgroep gemeentehuis / Raadhuisplein

Besluit:
Conform met inachtneming van de volgende toevoeging:
Het college brengt schriftelijke informatie in via het reguliere proces van de gemeenteraad.
Mondelinge informatie wordt gedeeld met de klankbordgroep. Als er in de klankbordgroep
toch behoefte bestaat aan schriftelijke informatie dan wordt dit via de raad opgevraagd.
Het college wil het memo graag namens college aanbieden aan presidium.
3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

3.4.a

Beantwoording vragen PvdA

Besluit:
Het college besluit in te stemmen met de tekst van de memo met inachtneming van de
volgende wijzigingen:


De memo graag omzetten in een RIB;
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Punt 1 Als volgt formuleren: Ja, uiteraard;



Punt 2 Aanvullen met: Overigens constateren wij dat door uitreiking sleutels en
bereidbaarheid bewoners gebied mensen die daarom gevraagd hebben toegang
hebben gekregen tot gebied.



Punt 3 aanvullen met: het college is in lijn met samenlevingsagenda in 2018 nog
steeds voornemens scan naar toegankelijkheid te maken.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.a

Raadsinformatiebrief - Stand van zaken Dienstverlening Drechtsteden

Besluit:
Conform.
4.b

Vaststellen 41e en 42e wijziging CAR-UWO

Voorstel:
1.

Vaststellen van de 41e en 42e wijziging CAR-UWO zoals genoemd in de LOGA
brieven met kenmerken TAZ/U201700653 en TAZ/U201700735.

2.

De 41e CAR-UWO wijziging inhoudende wijzingen salarisbedragen (brief kenmerk
TAZ/U201700653) met terugwerkende kracht per 1 augustus 2017 in werking te
laten treden;

2.

De 42e CAR-UWO inhoudelijke wijziging (brief kenmerk TAZ/U201700735) per 1
januari 2018 in werking te laten treden.

Besluit:
Conform.
4.c

Verlenging Sociaal Beleidskader Drechtsteden/ZHZ

Voorstel:
1.

In te stemmen met het verlengen van het Sociaal beleidskader
Drechtsteden/ZHZ voor onbepaalde tijd, zolang er geen opvolger is.

Besluit:
Conform.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 30 januari 2018

Besluit:
Conform met toevoeging van beslispunt De Twijn.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
GVVP
Burgemeester Paans brengt namens portefeuillehouder Kraijo een memo over voortgang en
planning GVVP in. Anders dan in plan van aanpak staat is het niet mogelijk om op
zorgvuldige wijze een brede bewonersdiscussie in februari te voeren. Het college steunt dit
standpunt en verzoekt de burgemeester dit memo voor te leggen aan presidium.
Open TBC Palet
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat er wederom een geval van open TBC is geconstateerd
op basisschool Het Palet. Donderdag is er een voorlichtingsavond voor ouders. Het college
vraagt om ambtelijke vertegenwoordiging tijdens deze avond.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

Pagina 3
Werkbezoek RAAAK 30 januari 2018
Het college blikt terug op het werkbezoek aan RAAAK. Portefeuillehouder Zandvliet meldt
dat er inmiddels contacten zijn gelegd met persoon uit besproken casus.
7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen:


Portefeuillehouder Zandvliet kijkt of snertconcert 10 februari 2018 in agenda is in
te passen. Andere collegeleden zijn verhinderd.



Boomplantdag valt dit jaar samen met biddag. Het college verzoekt de organisatie
de datum van de boomplantdag een dag later te zetten.



Afstemmen delegatie van college 21 februari 2018 raadsbijeenkomst Berenschot.
Burgemeester neemt dit mee in burgemeesterskring.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de volgende strategische discussies.
Bijeenkomst Berenschot 21 februari 2018
Het college wenst een aparte bijeenkomst te beleggen op 19 februari 2018 om standpunt
over rapport voor te bereiden voor collegevergadering.
Discussie positionering Alblasserdam 13 februari 2018
Burgemeester Paans is verhinderd. In eerste bespreking minimaal de verwachting om uitleg
te krijgen wat er in de verschillende rapporten staat en hoe die zich tot elkaar verhouden.
Daarnaast de wens een eerste analyse te maken van de strategische discussiepunten voor
Alblasserdam.
Woonkracht10
Het college wenst graag de voorbereiding voor bestuurlijk overleg 13 februari 2018 te
ontvangen.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik ONS D 1 februari 2018
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit de vergadering van ONS-D. O.a. BIS/RIS, voortgang
Groeiagenda en reflectie op nieuwe bestuursperiode.
Vooruitblik DSB 8 februari 2018
Het college blikt vooruit op de vergadering van het Drechtstedenbestuur. Portefeuillehouder
Kraijo vervangt portefeuillehouder Verheij.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Vooruitblik presidium
Het college blikt vooruit op het aanstaande presidium. Zij verzoekt de burgemeester de
onderwerpen GVVP en Evaluatie collegeperiode 2014-2018 te agenderen.
Klokradio debat
College blikt terug op radiodebat.
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9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

