Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

12-05-2020

Tijd

10:00 - 14:00 uur

Locatie

SIW/via MS Teams

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

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

Toelichting

Reguliere openbare B&W-vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

Corona

2.1

Corona - wekelijks overzicht Alblasserdam
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken gerelateerd aan Corona.

2.2

Corona - besluitvormende stukken

2.2.1

Verrekening kilometervergoeding leerlingenvervoer Coronatijd (7)

Besluit
Niet conform. Het college wil zoveel als mogelijk aansluiten bij de gevolgde werkwijze in
andere sectoren. Het college vindt de administratieve last daarnaast niet in verhouding met
het totale bedrag dat gemoeid is met deze vorm van vervoer. Het college besluit de
voorschotten niet terug te vorderen.
2.2.2

Voorstel inzake Compensatie ouderbijdrage NIET-kot ouders 2.0 (8)

Besluit
Conform.
2.2.3

Coronamaatregelen en de impact op maatschappelijke organisaties (9)

Besluit
Conform.
2.2.4

Maatregelen COVID - 19 aanpassing maatregelen toeristenbelasting SVHW (10)
Voorstel:
1. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende maatregelen van SVHW, te weten:
- Definitieve aanslagen 2019 en nog niet oplegde aanslagen uit voorgaande jaren,
worden alleen verstuurd in mei en juni indien het definitieve aanslagbedrag kleiner dan of
gelijk is aan het voorlopige aanslagbedrag dat opgelegd is in 2019. Indien het definitieve
aanslagbedrag hoger is dan het voorlopige bedrag dan wordt de aanslag in september
verstuurd.

- Voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 worden in oktober verstuurd en de
voorlopige aanslag 2020 wordt naar beneden bijgesteld.

Besluit
Conform.
2.3

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

2.3.1

Weekbrief secretaris 1 en 8 mei 2020

2.3.2

Aanbieding monitor gevolgen Coronacrisis Zuid Holland Zuid
Het college neemt kennis van de monitor en geeft een aantal wensen mee voor aanvulling
van de monitor.

2.3.3

Memo tijdelijke afsluiting molengebied
Stuk wordt nog geagendeerd met ambtelijk advies. Het college bespreekt de voorgestelde
afsluitpunten op de kaart. Afsluiting op punt 3 en 4 openbare ruimte gaat voor het college
erg ver. Tot en met 2 (overkant) is wel acceptabel. In de toekomst pad tussen 2 en 4
maken zou een mogelijkheid zijn.

2.3.4

Bericht alternatieve jeugdlandweek

2.3.5

Bericht bibliotheek wel of niet open

2.3.6

Bericht Leerplicht - kinderen weer naar school 11 mei

2.3.7

Uitstelverzoeken per 1 mei 2020

2.3.8

VNG Ledenbrief nr. 7

2.3.9

Brief informatie regionale afstemming

2.3.10

Memo voor de raad Stand van zaken Alblasserdam Corona per 8 mei

3

STRATEGISCHE DISCUSSIE

4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

4.2

P.J. VERHEIJ

4.2.1

Ontheffing winkeltijden (mondeling)
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Portefeuillehouder Verheij meldt dat er verschillende verzoeken voor ontheffing
winkeltijdenverordening tijdens tweede feestdagen zijn binnengekomen. Volgende week
volgt een advies. College staat positief tegenover toekenning, mits er aan een aantal
veiligheidsvoorschriften is voldaan.

4.3

A.D. ZANDVLIET

4.3.1

Sociaal domein (integraal PFO MID-SOC 6 mei 2020- opdracht Bosland)
Het college bespreekt in het bijzijn van de ambtelijke adviseurs de vragen van bureau
Bosland. Deze vragen vormen de basis voor een nieuw op te stellen financieel kader.

5.4

A. KRAIJO

5.4.1

Voorstel inzake Principeverzoeken bouw- en gebruiksactiviteiten
Voorstel:
1. Negatief te oordelen op het plan Vinkenpolderweg 38 tenzij het wordt aangepast;
2. Negatief te oordelen op het plan Fop Smitstraat 48 tenzij het wordt aangepast.

Besluit
Conform.

Toelichting
Portefeuillehouder Verheij neemt niet deel aan de beraadslaging rondom de Fop Smitstraat
om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. (Deze locatie is dicht bij zijn eigen
woonlocatie gevestigd).
6

AKKOORDSTUKKEN

6.1

Actualisatie van aanwijzingsbesluiten van huidige toezichthouders
Voorstel:
1. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester besluit voor zover
het zijn bevoegdheden betreft, het aanwijzingsbesluit
toezichthouder algemene plaatselijke verordening van mevrouw C. E. in te trekken
2. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester besluit voor zover
het zijn bevoegdheden betreft, het aanwijzingsbesluit toezichthouder Algemene Plaatselijke
Verordening van de heer P.J.G. Popering in te trekken
3. de heer P.J.G. Popering met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te benoemen als
onbezoldigd ambtenaar
4. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester besluit voor zover
het zijn bevoegdheden betreft om, de heer P.J.G. Popering aan te wijzen als toezichthouder
openbare ruimte en als BOA zodanig te belasten met de opsporing van de strafbare feiten
conform conceptbesluit.

Besluit
Conform.
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6.2

Aanwijzen en benoemen van toezichthouders openbare ruimte

Besluit
Conform.

6.3

Voorstel m.b.t. Besluit aanwijzing loslaat- en verbodsgebieden honden gemeente
Alblasserdam 2020

Besluit
Conform.
6.4

Voorstel Jaarverantwoording kinderopvang 2019

Besluit
Conform.
6.5

Voorstel inzake Plannen van aanpak Omgevingswet
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief Plannen van Aanpak Omgevingswet
2. Kennis te nemen van de Plannen van Aanpak Omgevingswet
3. In te stemmen met de Plannen van Aanpak Omgevingswet
4. In te stemmen met de raadsinformatiebief Plannen van Aanpak Omgevingswet (met
bijlagen)
5. De raadsinformatiebrief Plannen van Aanpak Omgevingswet met bijlagen te versturen.

Besluit
Conform.
6.6

Voorstel inzake Voortgangsrapportage renovatie gemeentehuis en
Raadhuisplein/Havenstraat
Voorstel:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage 'renovatie gemeentehuis en
Raadhuisplein/Havenstraat'.
2. de raad te informeren over de voortgangsrapportage renovatie gemeentehuis en
Raadhuisplein/Havenstraat.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
7

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

7.1

Vooruitblik verhuizing De Redeij - Verhuisbrief met kalender en verhuisinstructies

7.2

Voorrraadagenda

Besluit
Conform.
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8

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 28 april 2020 en 5 mei 2020

Besluit
Conform.

9

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Koop Lokaal acties
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit gesprekken met winkeliers om het lokaal
inkopen doen te stimuleren. Er is een kortingsactie bedacht waarbij rekening wordt
gehouden met het vermijden van drukte. Kosten voor marketing en vervaardigen bonnen
wordt deels gedekt vanuit het ondernemingsfonds. Resterende dekking wordt nog gezocht.
College vraagt aandacht voor voedselbank en vraagt of dit mee te nemen is in de actie.
Accountantscontrole
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er uitstel is aangevraagd voor het voeren van de
accountantscontrole 2019. Zowel vanuit gemeentelijke kant als de kant van de accountant.
Vaststelling jaarrekening waarschijnlijk na de zomervakantie. Burgemeester wordt gevraagd
dit te melden aan het presidium. (Dennis: graag tekst aanleveren hiervoor).
Vragen CDA Sloop Mercon Kloos
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de beantwoording van de vragen van het CDA in overleg
met de griffie is doorgeschoven naar volgende week beantwoording zodat we gesproken
hebben met de eigenaar. De recente brand en de zorgen hieromtrent vanuit college worden
in dit gesprek meegenomen.
Initiatief Stroomlijn, Jan Kortland en tankstation
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat deze drie partijen gaan kijken of er een
waterstofvulstation kan komen bij de plek waar busstation is gepland.

9.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Geen bezoeken gepland.

10

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
Het college bespreekt de regionale zaken.

10.1

De concept-begroting 2021 GRD en begeleidende brief

10.2

De raadsinformatiebrief over het proces voor de invulling van de taakstelling

10.3

Vooruitblik ONS-D d.d. 14 mei 2020
Het college blikt vooruit op het ONS-D.

10.4

Terugblik Drechtstedenbestuur d.d. 11 mei 2020
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit het DSB.

11

RAADSAANGELEGENHEDEN
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11.1

Mededelingen

12.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

13

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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