Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

22-05-2018

Tijd

12:00 - 17:00 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vgk Centrum

Voorzitter

P.J. Verheij / J.G.A. Paans

Aanwezigen

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

Toelichting

Reguliere openbare B&W vergadering

1

OPENING/AGENDA
Loco-Burgemeester Verheij opent de vergadering. Burgemeester sluit aan om 13.50 uur.
Agendapunten die behandeld zijn in aanwezigheid van burgemeester Paans zijn gemarkeerd.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
PFOA
Het college laat zich informeren door OZHZ over PFOA en de wijze waarop gemeenten hiermee om
kunnen gaan. (in aanwezigheid van burgemeester Paans)

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Portefeuilleverdeling, bestuurlijke vertegenwoordiging, benoeming Loco-Burgemeester en
onderlinge vervanging college 2018-2022
Voorstel:
Vaststellen van:
a)
b)
c)
d)
e)

de portefeuilleverdeling van het college 2018-2022;
diverse bestuurlijke vertegenwoordigingen in verbonden partijen;
benoemingen tot loco-burgemeesterschap;
de onderlinge vervangingsregeling van collegeleden;
de raadsinformatiebrief om de beslispunten a t/m d kenbaar te maken aan de
gemeenteraad

Besluit:
Conform met inachtneming van de toevoeging van tekst over aangepaste beheersmaatregel
nevenfuncties en verdere verfijning portefeuilles dienstverlening en bedrijfsvoering.

3.1.2

Inwerkprogramma Nieuwe College
Het college bespreekt de verkenning inwerkprogramma. (in aanwezigheid van burgemeester Paans).

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Beantwoording vragen D66 n.a.v. bewonersavond Blokweer 2
Voorstel:
1.

In te stemmen met de beantwoording en de raad middels raadsinformatiebrief te
informeren

Besluit:
Conform.

4.2

Online Bedrijvenregister Alblasserdam
Voorstel:
1.
2.

Over te gaan tot het laten ontwikkelen van een Online Bedrijvenregister Alblasserdam
De helft van de benodigde kosten hiervan te dragen en deze 7.500 euro financieel te
dekken uit het budget Arbeidsmarkt.

Besluit:
Conform.
4.3

Privacy beleid, Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Coördinator
Voorstel:
1.
2.
3.

Het Privacy beleid Drechtsteden vast te stellen.
Mandaat te verlenen aan het Drechtsteden Bestuur (DSB) om de Functionaris
Gegevensbescherming aan te wijzen.
Een lokale Privacy Coördinator aan te stellen.

Besluit:
Conform.
Toelichting
Het college wenst een mandaatregister aan te leggen en goed benaderbaar te maken. Graag dit
mandaat daarin ook toevoegen. In het kader van de AVG wil het college graag nader geïnformeerd
worden over gebruik social media / foto's op Twitter in relatie tot de AVG. Dit kan ook voor raadsleden
interessant zijn.

4.4

Reactie richting Groene Long n.a.v. Lammetjeswiel
Voorstel:
1.

In te stemmen met de inhoud van de brief en deze aan de stichting Groene Long te
versturen.

Besluit:
Conform.
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4.5

Toekenning voorlopige bijdrage Ondernemersfonds Alblasserdam 2018
Voorstel:
1.

2.

Een voorlopige bijdrage van € 121.000,- toe te kennen aan de Stichting Ondernemersfonds
Alblasserdam voor het jaar 2018 conform de afspraken vastgelegd in het "Convenant
inzake Ondernemersfonds Alblasserdam 2016 - 2019";
De Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam van uw besluit in kennis te stellen middels
een subsidiebeschikking.

Besluit:
Conform.

5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris meldt de actuele stand van zaken m.b.t. de organisatie.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 15 mei 2018
Besluit:
Conform met inachtneming van twee wijzigingen.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG (in aanwezigheid burgemeester Paans)
Honden-uitlaatplaats
Portefeuillehouder Verheij blikt vooruit op aanbieding handtekeningenactie met als doel behoud
omheinde honden-uitlaatplaats. Enige tijd geleden heeft de portefeuillehouder echter een
handtekeningenactie ontvangen van een groep mensen die aangaf overlast te ervaren. Er wordt
blijkbaar veel gebruik gemaakt van de voorziening die oorspronkelijk voor een visueel gehandicapte
inwoner was bedoeld. Dit kan zowel geïnterpreteerd worden als bewijsvoering voor de overlast als op
behoefte aan een dergelijke voorziening. Portefeuillehouder Verheij neemt handtekeningen in
ontvangst en gaat gesprek aan met de bewoners. Lezing Napalmmeisje Portefeuillehouder Zandvliet
meldt dat zij naar de lezing van het Napalmmeisje is geweest en dat haar verhaal zeer
indrukwekkend was.

Vakantierooster
Het college bespreekt de vakantieplannen en bepaalt het rooster voor vergaderingen tijdens de
zomervakantie. Op 17 juli 2018 laatste BW vergadering voor het vakantiereces. Vanaf 21 augustus
2018 eerste B&W- vergadering na zomerreces.
Nevenfuncties
Het college staat stil bij de actualisatie van nevenfuncties.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.
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8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik rechtzaak Oasen – Chemours
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit zitting rechtbank. Naast Oasen was alleen Alblasserdam
bestuurlijk vertegenwoordigd als belanghebbende. Vanuit Alblasserdam gepleit voor 0-uitstoot. Het
college wenst samen met Oasen uit te zoeken of een actualisatieverzoek voor de vergunning
Chemours mogelijk is. Indien dit een mogelijkheid is wenst het college te peilen of er binnen
Drechtsteden voldoende draagvlak bestaat om gezamenlijk verzoek aan vergunningverlener te doen.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik raadsbijeenkomst 15 mei 2018 (installatieraad)
Het college blikt terug op de bijeenkomst. (in aanwezigheid burgemeester Paans)

Vooruitblik retraite raad
Het college blikt vooruit op de retraite van de raad.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester Paans sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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