Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting
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19-02-2019
9:00 - 14:30 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum
J.G.A. Paans
S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet
Reguliere openbare B&W vergadering

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Solidariteit
Het college bespreekt in bijzijn strat. adviseurs de solidariteitsdiscussie. De komende jaren kampen
de gemeenten met forse tekorten op het sociaal domein. De oplossing moet gezocht worden in
anders, beter en goedkoper organiseren en uitvoeren. In deze discussie wordt verkend welke
mogelijkheden Alblasserdam ziet.
Conclusie naar aanleiding van deze discussie:

De inwoner staat centraal (inzichtelijke gemaakt vanuit praatplaat).

De "foto" geeft kwantitatieve informatie over de stand van zaken in Alblasserdam inzake de
levensgebieden en is de basis voor gesprekken met de professionals en partijen: wat zien
zij in de Alblasserdamse samenleving?

Naast kwantitatieve ook onafhankelijke kwalitatieve meting van de resultaten.

Behaalde resultaten in de levensgebieden zijn voor een deel toe te schrijven aan lokale
initiatieven.

Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond dat lokale initiatieven bij kunnen dragen
aan het verminderen van de tekorten.

Voor de verbreding van de lokale initiatieven is experimenteerruimte nodig. Deze
experimenteerruimte is er nu niet omdat regels en uitvoeringsafspraken dit in de weg staan
De behoefte aan experimenteerruimte zal op de verschillende niveaus worden bepleit.

Deze aanpak vormt de basis voor de opvatting in de solidariteitsdiscussie dat "de financiën
de inhoud volgen".

Als het gaat om de rol van de GR? Eerst bezien wat we willen. Daarna wat we zelf willen
en kunnen, vervolgens wat we hier en daar solitair inkopen en vervolgens bezien wat we
als collectief doen. Op dat laatste kunnen we solidair zijn.
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BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Benoeming bestuurslid stichting leerwerkbedrijf Alblasserdam
Voorstel:
1. In te stemmen met de benoeming van de heer J. Stout als lid van het bestuur van stichting
Leerwerkbedrijf Alblasserdam per heden.
2. Hem van dit besluit op de hoogte te stellen.

Besluit
Conform.
4.2

Benoeming van een BABS voor 1 dag
Voorstel:
1. Mevrouw I.E. M. te benoemen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag.
Besluit
Conform.

4.3

Benoeming van een BABS voor 1 dag
Voorstel:
1. Mevrouw A. S.-v. D. te benoemen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1
dag.
Besluit
Conform.

4.4

Besluit inzake toepassing hardheidsclausule leges omgevingsvergunning
Scheepmakersstraat 1.
Voorstel:
2. 1.Besluiten om de hardheidsclausule ex. Artikel 63 Algemene wet rijksbelastingen,
gewogen de feiten en omstandigheden, toe te passen en in te stemmen met het
verminderen van de legesheffing op de omgevingsvergunning Scheepmakersstraat 1 met €
480,35 (50%).
Besluit
Conform.

4.5

Financieringsoverkomst BNG
Voorstel:
1. In te stemmen met de aangepaste financieringsovereenkomst tussen de Bank Nederlandse
Gemeenten en de gemeente Alblasserdam met ingang van 1 januari 2019.
Besluit
Conform.

4.6

Naamgeving vernieuwde brug scouting
Voorstel:
1. De brug bij de scouting formeel te benoemen als "CHIKAI & RAKSHABRUG"
Welpenleiding Scouting Alblasserdam.
Besluit
Conform.

4.7

Route22: jouw toekomst dichtbij.
Voorstel:
1. De notitie Route22 vast te stellen.
2. De notitie Route22 voor te leggen aan de gemeenteraad om hen te vragen de notitie vast
te stellen en daarmee inclusief jeugdbeleid te voeren.
Besluit
Conform.

5

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

5.1

Inrichting proces nafase
Besluit
Het college stemt in met Plan van Aanpak Nafase.
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Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 12 februari 2019
Besluit
Conform met inachtneming van wijziging.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Woonwagens
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat er een paar knelpunten in vervoer opgelost moesten worden
afgelopen week. Verhuizing in maart 2019 is echter nog steeds de planning.
Modelbouwvereniging
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de vereniging tijdelijk onderkomen heeft gevonden bij Maat. Er
is gevraagd om een waarderingssubsidie om een aantal activiteiten te kunnen blijven waarborgen.
Deze aanvraag is nu in behandeling.
Openbaar Onderwijs
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat er een brief is binnengekomen van het Openbaar Onderwijs
m.b.t. de huisvesting van hun scholen.
Rotary Open Avond
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit de Open Avond en de presentatie die vanuit gemeente
en SWA is gegeven.
DG&J Aanbod omgevingswet
Portefeuillehouder meldt dat DG&J aanbod heeft gedaan aan gemeenten.
Petitie aanlegsteigers De Stenen Kamer
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij een petitie heeft ontvangen van inwoners van de Stenen
Kamer. Hij geeft aan in overleg te treden met het Waterschap.
Petitie veilige oversteekplaats De Stenen Kamer
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij een petitie heeft ontvangen van inwoners van de Stenen
Kamer. Hij geeft aan hierover met verkeersdeskundige in overleg te treden.
BSSA
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij de toezegging aan de raad m.b.t. de datum oplevering analyse
BSSA niet kan waarmaken. Het bestuur van de BSSA heeft deadline niet kunnen halen. Er is meer
tijd en analysecapaciteit nodig. Vanuit de gemeente wordt hierop hulp aangeboden.
Camperdiscussie
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er een harde deadline is gesteld voor vertrek campers. Deze
deadline is indertijd gecommuniceerd met de winkeliersverenigingen. De planning lijkt nu toch wat uit
te lopen. Het college meldt dat er al wel gewerkt wordt aan extra capaciteit op parkeerplaatsen.
Mocht de planning niet gehaald worden dan wil het college proactief naar de ondernemers
communiceren.
Presidium-retraite
Burgemeester koppelt terug uit retraite met presidium.
Raadsretraite
Retraite raad 5 april 2019 wordt verzet naar de avond van 27 maart 2019.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college neemt kennis van de uitnodigingen.

7.2.1

Werkbezoek aan Firma Nedstaal
Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan Nedstaal. Portefeuillehouder Verheij meldt dat er een
vertrouwelijke RIB wordt opgesteld om de raad de laatste stand van zaken te melden.
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7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
ONS-D 14 februari 2019
Secretaris koppelt terug uit ONS-D.
Vooruitblik Drechtstedendinsdag 5 maart 2019
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.
Vooruitblik DSB 7 maart 2019
Het college blikt vooruit op het DSB.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Raad d.d. 19 februari 2019
Het college blikt vooruit op de raad van vanavond.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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