Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

11-02-2020

Tijd

9:00 - 14:00 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

2.1

Voorbereiding overleg college Molenlanden en Alblasserdam (Wijlandoverleg)
Het college bespreekt in het bijzijn van strategisch adviseur E. Spaans de Governance-opzet
voor Kinderdijk ter voorbereiding op de gezamenlijke collegevergadering van volgende
week.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.1

Aanpassen winkeltijdenverordening
Voorstel:
1.

Artikel 5 van de Winkeltijdenverordening 2019 te wijzigen;

2.

Wijziging van artikel 5 van de Winkeltijdenverordening 2019 vast te stellen.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Verheij krijgt het
mandaat de wijzigingen door te voeren.
3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2020-2023
Voorstel:
1.

In te stemmen met de meerjarenbegroting 2020-2023 van de Stichting Openbaar
Basisonderwijs Alblasserdam.

Besluit
Conform.
4.2

Vaststellen bestemmingsplan voor de afvoerleiding en parkeerplaatsen te Hoogendijk te
Alblasserdam. ( BP RWZI leiding Hoogendijk)
Voorstel:
1.

Het (postzegel) bestemmingsplan bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten zoals opgenomen in het GML bestand
NL.IMRO.0482.BPgoodman108-vg01(inclusief bijlagen) met bijbehorende regels en
plantoelichting ongewijzigd vast te stellen.

2.

Het raadsvoorstel door te zetten naar de gemeenteraad.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging. Het college constateert dat op basis van
voortschrijdend inzicht t.o.v. de ter inzage gelegde plantekening een kleine verschuiving
van een RBZI leiding nodig is op hetzelfde perceel.
Die zal in de gewijzigde tekening aan de raad worden voorgelegd waarbij het college
constateert dat daarmee een situatie bestaat dat partijen die alsnog een zienswijze willen
indienen dit alsnog kunnen doen.
4.3

Vaststellen Wijzigingsplan geluid te Hoogendijk te Alblasserdam. (WP Hoogendijk Geluid)
Voorstel:
1.

Het wijzigingsplan Parapluherziening Geluid Aan de Noord – Alblasserdam voor de
aangepaste geluidruimteverdeling bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten zoals opgenomen in het GML bestand
NL.IMRO.0482.BPgoodman108-vg01(inclusief bijlagen) met bijbehorende regels en
plantoelichting ongewijzigd vast te stellen.

Besluit
Conform.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 4 februari 2020

Besluit
Conform.
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7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Beheer MFC Maasplein
Portefeuillehouders Zandvliet en Verheij koppelen terug uit gesprek met directeur
Woonkracht10. Het beheer van het MFC is inmiddels overgenomen door een andere partij.
De kosten voor beheer zijn hierdoor gestegen. Een groot deel komt ten laste van het
openbaar onderwijs. De portefeuillehouders constateren dat het openbaar onderwijs bij alle
beslissingen betrokken is, maar twijfelt of zij de financiële consequenties volledig overzien.
Ambtelijk wordt er contact opgenomen met SOBA en Woonkracht10.
Terugblik weekend-storm en hoog water
Het college kijkt terug op het afgelopen weekend en de voorbereidingen daarop.
Afgesproken wordt dat de organisatie de burgemeester voor het weekend op de hoogte
brengt van de voorzorgsmaatregelen en piketdiensten. Het weekend is verder goed
verlopen.
75 jaar bevrijding: Maatschappelijke organisaties
Portefeuillehouder Paans koppelt terug uit gesprek maatschappelijke organisaties 75 jaar
bevrijding. Er komen goede ideeen uit de groep.
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
Het college blikt vooruit op de strategische discussie van volgende week:
prioriteitendiscussie deel 2.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.1.1

Vooruitblik ONS-D d.d. 13 februari 2020
Secretaris Van Heeren blikt vooruit op het komende ONS-D. Deze vergadering zal vooral in
het teken staan van voorbereiding collegeconferentie 14 februari 2020. Daarnaast
presenteert het SCD haar jaarprogramma 2020 en de stand van de bezuinigingen.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.
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10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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