Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

26-05-2020

Tijd

10:00 - 14:00 uur

Locatie

via MS Teams/SIW

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
Het college neemt kennis van het wekelijks overzicht Corona.

2.2

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

2.2.1

Aandacht voor standwerkers

2.2.2

Monitoring Coronacrisis - Impact van de epidemie op Zuid-Holland Zuid in beeld 2

2.2.3

SCP + Beleidssignalement + Coronamaatregelen

2.2.4

VNG Ledenbrief

2.3

Corona - besluitvormende stukken

2.4

Corona - Mededelingen/Rondvraag

Terrassenbeleid
Het college is niet te spreken over de media-uitingen van Le Barrage over uitbreiding van
het terras. Het college is bereid mee te denken met de inrichting van alle bestaande
terrassen in Alblasserdam. Bij ander gebruik van de openbare ruimte dient de gemeente
toestemming te geven. M.b.t. Le Barrage is het Waterschap het orgaan dat toestemming
moet verlenen.

2.4.1

Afzegging Open monumentendag 2020

3

STRATEGISCHE DISCUSSIE

BURAP en Perspectiefnota
Het college bespreekt samen met het MT de financiële vooruitzichten van dit jaar en
volgende jaren.

4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

4.2

P.J. VERHEIJ

4.2.1

Adviesnota ENSIA verantwoording 2019
Voorstel:
1. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor de
aansluitingen DigiD en Suwinet.
2. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor BAG,
BGT en BRO.

Besluit
Conform.

Toelichting
Het college verzoekt OZHZ expliciet aan te geven wat is er nodig om volgend jaar wel te
voldoen aan de voorwaarden basisregistratie ondergrond (BRO) te voldoen?
4.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

4.4

A. KRAIJO

5

AKKOORDSTUKKEN

5.1

Trouwen in De Rederij en andere locaties Alblasserdam (ovb)
Voorstel:
1. Instemmen met de nieuwe trouwmogelijkheden per 1 juli 2020 en de legesverordening
2021 hierop aan te passen.

Besluit
Conform.
6

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Deze week start de
daadwerkelijke verhuizing. Op 11 juni zijn de meeste zaken verhuist en verwelkomen we de
medewerkers in groepjes en op 1,5 meter afstand van elkaar in De Rederij voor een
rondleiding. Voorlopig hanteren we de minimale Corona-proof bezetting.
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7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 19 mei 2020

Besluit
Conform.

8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Vrijheidsgesprek 76
Wethouder Verheij vraagt of Vrijheidsgesprek nummer 76 met Burgemeester Paans al heeft
plaatsgevonden. Burgemeester Paans meldt dat dit voor de zomervakantie op de rol staat en
dat hij bovendien nog een gesprek heeft gepland (nummer 77).

Bestemming kanocentrum
Wethouder Kraijo peilt bij het college hoe zij tegenover de idee staan dat op de locatie
Vinkenwaard (Kanocentrum) een wisseling van bestemmingplanfunctie plaatsvindt, te weten
van 'recreatie naar wonen'. Het college staat hier niet onwelwillend tegenover en wacht t.z.t.
het collegevoorstel af.

Heropening Werelderfgoed Kinderdijk
Wethouder Verheij vraagt naar de stand van zaken bij het SWEK rondom de heropening (na
sluiting i.v.m. Coronacrisis) van Werelderfgoed Kinderdijk. Burgemeester Paans meldt dat
het SWEK druk werkt aan het benodigde Covid-19-protocol hiervoor. Er zijn diverse
afsluitingen op grondgebied Molenlanden gepland. Openbaar gebied van de gemeente
Alblasserdam is en blijft openbaar gebied en voor iedereen toegankelijk; afsluiting op
Alblasserdams grondgebied is alleen aan de orde bij de Blokkerse Wip. Momenteel vindt er
discussie plaats over het al dan niet invoeren van een toegangspas waarmee inwoners zich
door het Molengebied kunnen bewegen. Stand nu is dat de inwoners van Molenlanden deze
pas krijgen en dat voor Alblasserdam deze pas niet wordt ingevoerd; behalve voor de
inwoners die wonen tussen de komgrens met Kinderdijk en de Molenkade zodat zij het
rondje Molenstraat-Middelkade-West Kinderdijk-Molenstraat kunnen doen.
8.1

Werken op de Staalindustrieweg (SIW) / De Rederij
28 mei laatste dag op SIW om te kunnen werken
29 mei worden de computers ontmanteld

Besluit
Het college besluit om op 2 juni 2020 via MS teams te vergaderen. Vanaf 9 juni 2020
kunnen de vergaderingen ingepland worden in De Rederij. Het college besluit per
vergadering in welke samenstelling zij fysiek dan wel digitaal aanwezig is.
8.2

B&W-vergaderingen in vakantieperiode 2020
Het college bespreekt de vakantieperiode. De laatste collegevergadering voor het
zomerreces is gepland op 21 juli 2020. De eerste vergadering na het zomerreces is gepland
op 18 augustus 2020.

9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Vooruitblik ONS-D d.d. 28 mei 2020
Het college blikt vooruit op het ONS-D van komende donderdag. O.a. Regiodeal.
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9.2

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 2 juni 2020
Het college blikt vooruit op de komende (digitale) Drechtstedendinsdag.

9.3

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 4 juni 2020
Het college blikt vooruit op de komende vergadering van het Drechtstedenbestuur.

9.4

Brief n.a.v. SOK

Voorstel
Instemmen met brief Samenwerkingsovereenkomst Regionale Samenwerking.

Besluit
Conform.

Toelichting
Het college wil de tekst ook graag mondeling toelichten aan Dordrecht. Hiervoor wordt een
overleg gepland.
10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Vooruitblik Raad d.d. 26 mei 2020
Het college blikt vooruit op de raadsvergadering.

11.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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