Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

14-05-2019

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum

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

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Omdenknotitie Jeugdhulp
Het college bespreekt in het bijzijn van de ambtelijke adviseurs de omdenknotitie met
denkrichtingen voor kanteling Jeugdzorg.

2.c

Voorraadagenda
Het college neemt kennis van de voorraadagenda.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2019-2022.
Voorstel:
1.

De meerjarenbegroting 2019-2022 van de Stichting Openbaar Basisonderwijs
Alblasserdam ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

2.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.

3.3.1

Zienswijzen GRD en DG&J op concept Begrotingen 2020
Voorstel:
1.

Overeenkomstig bijgevoegd voorstel de raad voor te stellen om:
A.

bijgaande zienswijze aan de GDR op de Begroting 2020 conform te
verzenden;

B.

bijgaande zienswijze aan de DG&J op de Begroting 2020 conform te
verzenden;

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Verheij krijgt mandaat
voor de eindredactie.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Beslissing op bezwaar n.a.v. het bezwaarschrift tegen het collegebesluit d.d. 3 juli 2018,
waarbij een omgevingsvergunning (bouwen en planologisch afwijken) voor een vaste steiger
op de locatie Kade 3 is verleend (zaaknummer 2131490).
Voorstel:
1.

Het advies van de bezwarencommissie gedeeltelijk over te nemen.

2.

De beslissing op bezwaar te beschouwen als resultaat van de heroverweging.

3.

De verleende omgevingsvergunning in stand te laten.

Besluit
Aangehouden.

Toelichting
Het college wil weten of dit besluit consequenties heeft voor precedentwerking m.b.t. de
nog te bouwen woningen aan dezelfde watergang. Tevens wil college nader advies hoe dit
advies zich verhoudt tot vergelijkbare situaties zoals bij De IJsvogel.

3.4.2

Huisvestingsverordening Alblasserdam 2019
Voorstel:
1.

De gemeenteraad voorstellen om de Huisvestingsverordening 2018 in te trekken;

2.

De gemeenteraad voorstellen om de Huisvestingsverordening Alblasserdam 2019
vast te stellen;

3.

De gemeenteraad voorstellen om de lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen
vast te stellen;

4.

De meerkosten van € 19.000,- voor de uitvoering van de voorrangsregeling mee te
nemen in de 1e Burap 2019 en de Perspectiefnota 2020.

Besluit
Aangehouden.

Toelichting
Het college wil binnen de organisatie meer urgentiebesef op financiële situatie gemeente.
Dat betekent dat bij iedere financiële claim gezocht moet worden naar dekking binnen
eigen domein. Het college wil deze zoektocht expliciet terugzien in het advies. (Vrije keuze
ruimte en onvermijdelijke kosten transparant maken).
4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Collegeverklaring ENSIA 2018 BGT, BAG en BRO
Voorstel:
1.

In te stemmen met de collegeverklaring verantwoording BAG, BGT en BRO over
2018.
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Besluit
Conform.
4.2

Ledenraadpleging over het beleidsplan 'Trots' van het College voor Arbeidszaken van de
VNG voor de periode 2019-2022
Voorstel:
1.

Stemmen vóór het beleidsplan Trots.

Besluit
Conform.
4.3

Toekenning voorlopige bijdrage Ondernemersfonds Alblasserdam 2019
Voorstel:
1.

Een voorlopige bijdrage van € 130.000,- toe te kennen aan de Stichting
Ondernemersfonds Alblasserdam voor het jaar 2019 conform de afspraken
vastgelegd in het "Convenant inzake Ondernemersfonds Alblasserdam 2016 2019";

2.

De Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam van uw besluit in kennis te stellen
middels een subsidiebeschikking.

Besluit
Conform.

5

Organisatie (S. van Heeren)
Geen bespreekpunten.

5.a

Vakantieschema juli/aug. 2019
Het college bespreekt het vakantieschema. Geen B&W in de weken 32, 33 en 34.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 7 mei 2019

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Verhuizing woonwagens
Het college blikt terug op de verhuizing van de eerste woonwagens.
Terugblik 5 mei
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat volgend jaar 75 jaar bevrijding gevierd wordt. Vanuit
diverse maatschappelijke organisaties is er de wens om deze gebeurtenis te vieren in
Alblasserdam. Het college is van mening dat dit primair een maatschappelijk initiatief moet
zijn. Zij staat hier positief tegenover en adviseert de portefeuillehouder de verschillende
potentiële initiatiefnemers met elkaar om tafel te zetten.
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Herdenking 11 mei 2020
Burgemeester heeft verzoek ontvangen om de klokken te luiden op 11 mei 2019 op de vier
tijdstippen van bombardementen. Burgemeester gaat kijken hoe dit mogelijk te maken.
28 september 2019 - herdenking Hawker-Typhoon
Burgemeester meldt de voortgang van de voorbereidingen. De organisatie heeft een
werkbudget nodig van maximaal EUR 7.500,-. Het college wenst dekking te zoeken binnen
budget buitenruimte/bewonerswensen dan wel budget bestuurlijke kosten.
Turkse vereniging
Portefeuillehouder en burgemeester hebben gesprek gevoerd met Bestuur Turkse
vereniging. De moskee geeft aan dat zij regionaal een buurthuisfunctie vervult voor met
name Syrische vluchtelingen/ statushouders. Dit neemt inmiddels grote vormen aan en
wordt minder beheersbaar. College geeft aan dat een waarderingssubsidie wellicht stukje
ondersteuning kan bieden. Wordt uitgezocht.
Handhaving camper-parkeren
Landvast heeft om actieve handhaving gevraagd op camper-parkeren buiten
camperplaatsen.
Lammetjeswiel
Burgemeester meldt dat festival goed is verlopen. De aanloop naar vergunningverlening
festival wordt geëvalueerd.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen

Besluit
Het college bespreekt de uitnodigingen.
7 .2.a

Bestuurlijk overleg gemeente Alblasserdam/gemeente Ridderkerk
Het college verzoekt contact op te nemen met Ridderkerk om te melden dat burgemeester
verhinderd is voor afspraak. Keuze voorleggen: door laten gaan of verzetten.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie

7.4

Themamiddag/werkbezoek

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.
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9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik BIO/Presidium d.d. 14 mei 2019
Burgemeester meldt dat de driehoek is uitgenodigd in het presidium om te spreken over de
voorraadagenda en de wijze van prioritering.

10.

INGEKOMEN STUKKEN

10 .a

Schriftelijke vragen SGP-fractie inzake huisvestingsverordening
Het college neemt kennis van het ingekomen stuk. En verzoekt de beantwoording op te
pakken.

10.b

Ter kennisname 2 brieven Toekomst regionale samenwerking
Het college neemt kennis van de brief van burgemeester Kolff. Het college verzoekt de
organisatie een antwoord te formuleren op de gestelde vragen.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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