Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

25-04-2018

Tijd

08:00 - 9:30 uur

Locatie

Cortgene, gemeentehuis Alblasserdam

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

S.G.M. van Eck, A. Kraijo, J.G.A. Paans en, P.J. Verheij

Toelichting

Simone van Heeren en Dorien Zandvliet afwezig
S.G.M. van Eck is Loco-secretaris

1

OPENING/AGENDA
Besluit
Burgemeester opent de vergadering en vermeldt dat wethouder Dorien Zandvliet en secretaris Simone van
Heeren afwezig zijn i.v.m. vakantie. Saskia van Eck is vandaag de loco-secretaris.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Beslui

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
BesluitGeen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
BesluitGeen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
BesluitGeen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
BesluitGeen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Aanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet 2017
Voorstel:
1.
2.
3.

Te besluiten tot het indienen van een aanvraag voor de Vangnetuitkering Participatiewet 2017
Bijgevoegde verklaring hiertoe te ondertekenen en de gemeenteraad de gelegenheid te bieden
vast te stellen of de genomen maatregelen correct en volledig zijn opgenomen in de aanvraag.
Na besluitvorming de verdere afwikkeling in handen te stellen van de Sociale Dienst Drechtsteden.

BeBesluit:
Conform.
4.2

Armoedebestrijding
Voorstel:
1.

In te stemmen met het concept convenant "Aanpak tegen armoede" Alblasserdam;

2.
3.

Portefeuillehouders Zandvliet en Verheij te mandateren om het convenant namens het college te
ondertekenen;
Bijgaande RIB aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit:
BesluitConform, met dien verstande dat er nog contact en afstemming met werkgroep financiën moet worden
gezocht i.v.m. aanpassing bij afspraak 1 (voorkomen van leven in armoede)
Toelichting
4.3

Toekenning definitieve bijdrage Ondernemersfonds Alblasserdam 2016 en 2017
Voorstel:
1.

2.

3.

De bijdrage voor het jaar 2016 van € 125.005,35 definitief toe te kennen aan de Stichting
Ondernemersfonds Alblasserdam conform de afspraken vastgelegd in het "Convenant inzake
Ondernemersfonds Alblasserdam 2016 - 2019";
De bijdrage voor het jaar 2017 van € 126.139,66 definitief toe te kennen aan de Stichting
Ondernemersfonds Alblasserdam 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
definitieve subsidiebeschikking 2016 en een definitieve subsidiebeschikking 2017;

luit
Besluit:
Conform, met 2 aanpassingen bij de paragraaf communicatie:
1.
2.

"Er vindt geen VERDERE communicatie plaats"; en
toevoegen "dat de verantwoording plaatsvindt via de reguliere planning en controlcyclus."

Oelichtin
4.4

Verantwoording ENSIA 2017
Voorstel:
1.
2.
3.
4.

De Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging Suwinet vast te stellen.
De verantwoording BAG over 2017 vast te stellen;
De verantwoording BGT over 2017 vast te stellen;
De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief over de verantwoording van de BAG en BGT te
informeren.

Besluit
Besluit:
Conform.
4.5

Overeenkomsten met de SIMAV over de restauratie Molen Souburgh
Voorstel:
1.
2.

In te stemmen met de wijzigingsovereenkomst, de subsidiebeschikking en de
uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Alblasserdam en de SIMAV.
A. Kraijo te mandateren tot het ondertekenen van de overeenkomsten namens de gemeente
Alblasserdam.

Besluit
Besluit:
Conform met de volgende aanpassingen:
In de wijzigingsovereenkomst een overweging een punt "e" toevoegen waarin de onderliggende
uitvoeringsovereenkomst expliciet wordt genoemd zodat het onderlinge verband expliciet wordt geduid.
Daarnaast wil het college artikel 3.3 van de wijzigingsovereenkomst aanscherpen met:
1)

"REËLE" renovatiekosten en

2)

de zinsnede "zal de gemeente een aanvullende subsidie verlenen" vervangen door "zal aan het
gemeentebestuur een besluit tot een verzoek tot aanvullende subsidieverlening worden
voorgelegd"

Tenslotte dient in de uitvoeringsovereenkomst artikel 2.4 te worden aangescherpt met een zin die de grens
van het mandaat van het college aangeeft: "Dit binnen de verantwoordelijkheden van het college van B&W
vallende mandaat”.
5

Organisatie (S. van Eck)
Besluit
Geen bijzonderheden.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 17 april 2018
Besluit
Conform met de opmerking dat de Burgemeester bij het punt "Iconen Drechtsteden" geen tweetal
gevoeligheden zag maar een drietal, te weten hotelfunctie, ambtelijke capaciteit en het historisch erfgoed.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Besluit
Wethouder Kraijo meldt over het vandalisme dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in het
Lammetjeswiel en heeft toegezegd dat er met de partijen in het Lammetjeswiel en de wijkagent een overleg
komt over wat hieraan te doen. Burgemeester wordt vanuit zijn portefeuille OOV hierbij betrokken en neemt
de ambtenaar OOV mee. Wethouder Kraijo neemt het initiatief.
Besluit
Wethouder Verheij meldt dat hij een klacht heeft ontvangen inzake overlast bij Sporthal Blokweer afgelopen
zaterdagnacht. Burgemeester Paans neemt dit op met de BSSA.
Besluit
Wethouder Kraijo meldt dat de vlaggenmast bij Le Barrage vergunningsvrij is. De plek wordt nu niet als
ideaal beschouwd. Het college wil in gesprek gaan met de eigenaren van Le Barrage voor eventuele
verplaatsing.
Besluit
Burgemeester koppelt terug over het bestuurlijk overleg van de burgemeesters in Drechtsteden vorige week.
Afgesproken is dat in het kader van het dossier “Iconen Drechtsteden” een voorstel komt voor de verdeling
van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek naar alle iconen.
De afsluiting van de weg heeft afgelopen weekend tot bereikbaarheidsproblemen in het dorp geleid. Voor
komend weekend staat er wederom een afsluiting gepland. Ambtelijke organisatie wordt gevraagd om met
Rijkswaterstaat te checken of de voorgestelde oplossingen wel lokaal de beste oplossing is.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Lintjesregen d.d. 26 april 2018 & Koningsdag d.d. 27 april 2018: geen bijzonderheden; verloopt
volgens planning
Er wordt er aandacht gevraagd voor het in gang zetten voor de benoeming van de beoogde wethouders
Op 22 mei 2018 is het constituerend beraad van het college. De organisatie wordt gevraagd dit alvast voor te
gaan bereiden. it
Beslui

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Besluit

Voor de ceremonie op 4 mei vraagt het college nog extra aandacht voor het strak organiseren en de planning
van het leggen van de bloemen op de begraafplaats. Op 4 mei 2018 zal het Comité 4 mei en het voltallige
college en loco-secretaris de Burgemeester vergezellen.
Besluit
Het college besluit om vooralsnog niet mee te doen aan De Week van Respect. Deze week past nu niet in de
focus/de speerpunten van de gemeente. Overigens onderschrijft het college dat respect voor deze gemeente
uiteraard vanzelfsprekend is. Het college vraagt om de uitnodiging schriftelijk af te wikkelen.
College besluit om de Lionsclub niet te sponseren voor het evenement Truckerstocht. Dit is namelijk nog niet
eerder gebeurd en past niet in het beleid.
Besluit
Wethouder Kraijo zal op 25 april 2018 namens het college naar het afscheid gaan van burgemeester Werner
ten Kate van Giesenlanden. Burgemeester Paans is verhinderd.
it Het college wil een felicitatiebloemetje sturen naar Rinette Reynvaan; zij gaat tijdelijk de
burgemeesterspost waarnemen in Giessenlanden.
7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Beslui
oelichting

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Besluit
Er is geen werkbezoek gepland deze of volgende week.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
1.
2.

9

Terugblik ONS-D conferentie 19 en 20 april 2018: wordt doorgeschoven naar college 8 mei 2018.
Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 8 mei 2018: Er is op 8 mei 2018 geen Drechtstedendinsdag
maar een informatieavond over verbonden partijen voor de nieuwe Drechtraad.

RAADSAANGELEGENHEDEN
Besluit
Wethouder Kraijo is verhinderd op bijeenkomst met raad op 8 mei 2018 inzake Mercon Kloos.
Vertegenwoordiging vanuit college zal wethouder Zandvliet of Burgemeester Paans zijn.

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
College blikt terug op raadsavond 19 april 2018 waarin Marije van den Berg een werksessie over vernieuwde
democratie heeft verzorgd.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
-

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

