Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum
Tijd

12-03-2019
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
Gebiedsvisie Kinderdijk
Het college bespreekt in het bijzijn van de ambtelijke vertegenwoordiging de voortgang op de uit te
voeren maatregelen rondom Kinderdijk op de korte en de lange termijn. Ook de wensen m.b.t. de
hiermee samenhangende concessie Vervoer over water (Waterbus) worden besproken.

2.1

2.2

Groepsinterview - Evaluatie van het beschermde dorpsgezicht + Carla Corbeau
Vanwege ziekte geannuleerd. Er wordt een nieuwe datum gezocht.

Stand van zaken Kinderdijk
Het college bespreekt in het bijzijn van de ambtelijke trekkers de stand van zaken gebiedsperspectief
Kinderdijk en specifiek de opzet gezamenlijke raadsbijeenkomst.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3
3.3.1

A.D. ZANDVLIET
Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) naar Centrum voor
Zorg en Ondersteuning voor alle inwoners in Alblasserdam.
Voorstel:
Kennis nemen van de doorontwikkeling website www.cjgalblasserdam.nl
Besluit
Conform.
Toelichting
Dit besluit is een voorloper op het dienstverleningsconcept DOK12 welke nog in ontwikkeling is.
Het college vindt het ' onderwerp' te breed geformuleerd en niet passend bij de tekst. Verzoek tot
aanpassen ' onderwerp' naar ' doorontwikkeling website CJG'. Het college wil graag op de
voorraadagenda dienstverleningsconcept DOK12 terugzien.

3.4

A. KRAIJO

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Advies aan Commissariaat voor de Media inzake Klokradio
Voorstel:

1. Kennis te nemen van het voldoen van Klokradio aan de eisen van de Mediawet 2008;
2. De gemeenteraad voor te stellen om conform bijgevoegd concept een positief advies uit te
brengen inzake de aanwijzing van Klokradio als lokale omroep.
Besluit
Conform.

4.2

Derde wijziging Gemeenschappelijke regeling SVHW 2015
Voorstel:

1. Het bijgevoegde "collegebesluit GR SVHW" vast te stellen en te ondertekenen
2. Het door u ondertekende exemplaar van het wijzigingsbesluit ter vaststelling en
ondertekening door te zenden aan de raad, door middel van het bijgevoegde concept
raadsvoorstel.
Besluit
Conform.

4.3

Transitievisie Warmte 1.0
Voorstel:
1. De raad voorstellen de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen en deze te hanteren als basis
voor nadere uitwerking.
Besluit
Conform.
Toelichting
N.a.v. het college dringt er op aan dat onderliggende data Open Source beschikbaar komt voor
inwoners. Er lijkt nu een login noodzakelijk te zijn.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 5 maart 2019
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
SO Jeugd
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat bijna alle raden niet akkoord zijn gegaan met de 2% groei die
in de begroting van SO Jeugd was opgenomen. De Provincie is echter van mening dat er vooralsnog
voor het doorvoeren van deze korting te weinig concrete waarborgen zijn voor een gezonde
bedrijfsvoering en geeft aan dat gemeenten bij gebrek aan deze waarborgen onder Provinciaal
toezicht blijven staan. Het college houdt vast aan de zienswijze maar is daarbij wel van mening dat
de omdenknotitie in daden omgezet dient te worden EN dat er gezocht moet worden naar
kostenreductie op korte termijn.
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Onderwijs
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit haar bijpraatsessie met de heer Van Genderen,
bovenschools directeur Openbaar Onderwijs.
Rol raad bestemmingsplannen
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij met een paar raadsleden de procedure rondom
principeverzoeken heeft besproken. Conclusie was dat de werkwijze niet gewijzigd hoeft te worden.
PFO Wonen
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit ontwikkelingen domein Wonen. De portefeuillehouder wil
voor 1 juli 2019 een reactie op de 20 aandachtspunten geven aan de regio als zijnde een lokaal bod.
Kunstproject
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat kunstenaar D. H. ruimte zoekt voor een kunstproject van 100
dagen: the colorfield performance. Portefeuillehouder ziet mogelijkheden voor ondersteuning viering
600 jaar Elisabethvloed door weilanden Kinderdijk en Polder Blokweer hiervoor beschikbaar te
stellen. De weilanden zijn grotendeels in eigendom van agrariërs.
Toekomstperspectief Oud-Alblas / Derde ontsluitingsweg
Burgemeester koppelt terug uit gesprek met dhr. K. B., architect. In samenspraak met inwoners en
college Molenlanden is de heer B. bezig met verkenningen van woningbouwlocaties en ontsluitingen
in de West Alblasserwaard.
Hoogwaardige voedsellijn melkproducten
Burgemeester meldt dat Molenlanden serieus werk maakt van economisch profiel nieuwe gemeente
door ontwikkeling hoogwaardige voedsellijn melkproducten.
Waterhoven
Portefeuillehouder Verheij meldt laatste stand van zaken m.b.t. ontwikkelaar Waterhoven. Er is een
juridische screening geweest en deze geeft aanleiding om druk op te voeren bij ontwikkelaar om tot
ontwikkeling van de laatste kavels over te gaan.
Detailhandelvisie
Portefeuillehouder Verheij meldt te doorlopen proces om te komen tot detailhandelvisie.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Geen bespreekpunten.

7.2.1

7.3

Vooruitblik Captainsdiner d.d. 15 maart as. in Landvast
Het college blikt vooruit op de vrijwilligersavond.

Themamiddag/werkbezoek Geen
bespreekpunten.

7

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik radenbijeenkomst Rapport Deetman
Het college blikt terug op de radenbijeenkomst.

7.1.1

Vooruitblik ONS-D d.d. 14 maart 2019
Het college blikt vooruit op ONS-D. O.a. de discussie over optimalisatie bedrijfsvoering SCD.
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7.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

8

RAADSAANGELEGENHEDEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.1.1

Terugblik Presidium d.d. 6 maart 2019
Het college blikt terug op het presidium.

8.1.2

Vooruitblik Commissies d.d. 12 maart 2019
Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan de SWA.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester Paans sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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