Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

09-06-2020

Tijd

10:00 - 14:00 uur

Locatie

Stuurhut, De Rederij

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 en heet de collegeleden welkom in De Rederij.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

3

CORONA

3.1

Corona - wekelijks overzicht

Besluit
Het college neemt kennis van het wekelijks overzicht Corona.

3.2

Corona - ingekomen stukken

Besluit
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

3.3

Corona - besluitvormende stukken
Geen bespreekpunten.

3.4

Corona - mededelingen/rondvraag
Het college vindt het belangrijk dat medewerkers hun verlofuren opnemen in de
zomerperiode. De kans op een tweede besmettingsgolf in het najaar is niet ondenkbaar. De
continuïteit van de bedrijfsvoering moet ook dan weer gesteld staan. De secretaris heeft dit
in de medewerkersbrief reeds aangekondigd en MT gaat hierop sturen.

4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS

4.1.1

Discussienota regionale samenwerking
Het college bespreekt in het bijzijn van de bestuursadviseur de memo Regionale
Samenwerking. De raad wil graag geïnformeerd worden door het college over de mogelijke
regionale samenwerkingsvormen. Het college heeft naast een technische toelichting ook een
discussie voorbereid aan de hand van de volgende vragen

1. Wat zijn de belangrijkste motieven voor samenwerking en wat zijn de grootste resultaten
die u wil behalen? (visie-gestuurd of financieel gestuurd)?
2. Welke eisen stelt u aan het democratisch proces om hierop te sturen en te controleren?
Wil u er zelf over gaan of wil u dit samen met anderen doen? Laat u dit over aan dagelijkse
bestuurders of wil u als raad hierin zelf een rol spelen? En wat zijn de voors- en tegens?
3. Hebben wij aanleiding om kritisch te kijken naar hetgeen wij tot stand hebben gebracht
ten opzichte van ons besluit 2011?
4. Is er een minimaal of maximaal plafond voor de eigen lokale begrotingsruimte? Zitten er
grenzen aan de hoeveelheid geld dat je regionaal besteedt. Kunnen we met de huidige
financiële verplichtingen aan de GR-en om voldoende lokaal regie te voeren.
4.2

P.J. VERHEIJ

4.2.1

Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet over 2019
Voorstel:
1. in te stemmen met de verklaring van het college maatregelen te treffen om te komen tot
reductie van het tekort op het BUIG-budget zoals weergegeven in de Aanvraag
Vangnetuitkering Participatiewet over 2019.
2. een Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet over 2019 in te dienen.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
4.2.2

Raadsinformatiebrief detailhandelsvisie 2020
Voorstel:
1. De raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de raad sturen.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Verheij krijgt mandaat
om de tekst aan te passen.
4.3

A.D. ZANDVLIET

4.3.1

Dienstverleningsovereenkomst en mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte Geestelijke
Gezondheidszorg
Voorstel:
1. een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te sluiten met Dienst Gezondheid&Jeugd wat
betreft de uitvoering van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg;
2. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester besluit voor zover
het zijn bevoegdheden betreft om, de directeur publieke gezondheid als bedoeld in artikel
30, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
te mandateren en te machtigen om namens hen de besluiten te nemen of feitelijke
handelingen te verrichten die in artikelen 5.1 en 5.2 Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg zijn opgesomd, waarbij de in artikel 5.2 genoemde handelingen worden
uitgevoerd door de onder de directeur ressorterende functionarissen van het Meldpunt Zorg
en Overlast;
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3. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester besluit voor zover
het zijn bevoegdheden betreft om, de directeur Dienst Gezondheid en Jeugd, te mandateren
en te machtigen om namens hen feitelijke handelingen te verrichten die in artikel 7.1 lid 3
onder b Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg zijn opgesomd, waarbij het horen van
een betrokkene in relatie tot een besluit voor een crisismaatregel wordt uitgevoerd door de
onder hem ressorterende functionarissen van Veilig Thuis, onderdeel Crisisdienst 0-100.
4. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester besluit voor zover
het zijn bevoegdheden betreft om, dit besluit in te laten treden op de dag na bekendmaking
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020;
5. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester besluit voor zover
het zijn bevoegdheden betreft om het mandaatbesluit algemeen bekend te maken in het
Gemeenteblad.

Besluit
Conform.
4.4

A. KRAIJO

4.4.1

Eerste voortgangsrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2020
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de eerste voortgangsrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid 2020

Besluit
Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage.
5

AKKOORDSTUKKEN

6

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

6.1

Lintjesregen d.d. 3 juli 2020 - middag
Aanwezigheid collegeleden, in achtneming Corona regels.

6.2

Rondleidingen gemeenteraad d.d. 10 juni 2020
Onderling afstemmen welk collegelid hierbij aanwezig is.

Besluit
Het college blikt vooruit op de rondleiding raadsleden. Burgemeester en portefeuillehouder
Verheij zullen aanwezig zijn.

7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 2 juni 2020
Opmerkingen: aandacht voor status leningsvoorstel sportpark.

Besluit
Aangehouden. Volgende week vaststellen.
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8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

BIO Integraal Huisvestings Plan Onderwijs
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat er vanavond een BIO met de raad is over de
huisvesting van het onderwijs.
De bezwaren van de schoolbesturen zijn opgenomen in de documenten.
Veiling gemeentelijke kunstwerken
In het kader van de renovatie van het gemeentehuis zijn het archief en de opslag
opgeschoond. Er is onder andere een selectie gemaakt van de kunstwerken die de gemeente
in haar bezit heeft. Een aantal kunstwerken komen terug in het gerenoveerde
gemeentehuis. Een ander deel van de kunstwerken wordt geveild (in overleg met de
historische vereniging). Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de veiling binnenkort van
start gaat.
Gesprek Raad van Toezicht SWEK
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit gesprek met de SWEK. Dit betreft onder andere
afspraken over het gezamenlijk vormgeven van een nieuwe governance-structuur.
8.1

Mededelingen

8.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen

9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Vooruitblik ONS-D d.d. 11 juni 2020
Geen bespreekpunten.

10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Terugblik Presidium d.d. 3 juni 2020
Burgemeester koppelt terug uit presidium.

10.2

Vooruitblik commissies d.d. 16 juni 2020
Het college blikt vooruit op de commissievergadering van 16 juni 2020.

11.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

11.1

Brief voorzitter VRZHZ

Pagina 4

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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