Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

02-10-2018

Tijd

9:00 - 12:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vergaderkamer Kinderdijk

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
Geen bespreekpunten.

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

Besluitvorming over de herhuisvesting bedrijven Staalindustrieweg
Voorstel:
1.

De raad te verzoeken in te stemmen met de herhuisvesting van de bedrijven op de
huidige locatie mogelijk te maken door een tijdelijke erfpachtregeling aan te bieden
van maximaal vier jaar aan de bedrijven die nu onvoldoende financieel draagvlak
hebben voor de aankoop van de bedrijfskavel.

Besluit
Aangehouden. Stuk agenderen voor novemberronde raad.
3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Gemeentelijk vervoers- en verkeersplan, stand van zaken (GVVP)
Voorstel:
1.

De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van het samenspraaktraject
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) en over het vervolgproces, middels
bijgevoegd raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat om
de wijzigingen door te voeren.

Toelichting
Burgemeester meldt dat het presidium in de vergadering van 1 oktober 2018 de wens heeft
geuit om voor de zomervakantie 2019 het GVVP vast te stellen.
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de planning hierin niet voorziet. Najaar 2019 staat
vaststelling gepland. Eerder is ook niet haalbaar voor zorgvuldig proces.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Collegevoorstel Louterbloemen opvang zwerfdieren
Voorstel:
1.

Voor het grondgebied van Alblasserdam de navolgende wettelijke
taken en buitenwettelijke diensten aan te wijzen als een dienst van algemeen
economisch belang (DAEB) per 1 januari 2019 voor de duur van 8 jaar, onder de
voorwaarden dat:
-

Wordt voldaan aan hetgeen is vastgelegd in de wet Dieren, onder andere met
betrekking tot de wettelijke eisen van vakbekwaamheid en huisvesting;

-

De aanrijtijden voor het dierenvervoer voor gewonde en gevonden
gezelschapsdieren en wilde dieren zo kort mogelijk moet zijn en bewoners
binnen de geografische grenzen van deelnemen gemeente hun die kunnen
ophalen uit een asiellocatie;

Opvangtaak
-

Opvang zwerfdieren, afstandsdieren, dieren bij onbereikbare eigenaar en als
eigenaar niet voor dier kan zorgen als gevolg van huisuitzetting, detentie en
gedwongen opname;

-

Ondersteuning hulpdiensten bij calamiteiten, bij bijtincidenten en hondentesten
en dierziekten;

Destructietaak
-

Opslag en destructie gevonden dode dieren en wilde dieren;

Vervoertaak
2.

Vervoer- en registratie zwerfdieren en het vervoer van wilde dieren;

Het voornemen te hebben om de Stichting Dordrecht Dierentehuis (Louterbloemen)
aan te wijzen om voor vier jaar de onder beslispunt 1 genoemde DAEB-taken uit te
voeren met een optie tot verlenging met vier jaar, tenzij door een wetswijziging
hiervoor geen uitsluitend recht meer gevestigd kan worden;

3.

De volgende parameters vast te stellen op basis waarvan de compensatie voor het
verrichten van de DAEB objectief en op transparante wijze wordt berekend: de
inwonersaantallen van de Drechtsteden-gemeente gebaseerd op CBS-cijfers 1
januari 2018, vermenigvuldigd met een tarief (€ 1,31 prijspeil 2018) dat jaarlijks aan
de hand van de CBS-gegevens en IMOC wordt geïndexeerd;

4.

Met de volgende maatregelen overcompensatie te vermijden, te berekenen en terug
te laten betalen;
a.

de Stichting dient een boekhoudkundige scheiding van kosten en inkomsten
verbonden aan DAEB-activiteiten, en kosten en inkomsten verbonden aan haar
andere activiteiten door te voeren;
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b.

het college zal dienstverlening en de financiële verantwoording regelmatig
controleren, ten minste ieder jaar gedurende de periode welke de Stichting met
het uitvoeren van de in dit besluit genoemde diensten van algemeen
economisch belang is belast en aan het einde van die periode.

c.

Indien het college op enig moment constateert dat de ontvangen compensatie,
de kosten die de Stichting voor het uitvoeren van de DAEB heeft gemaakt
overschrijdt, zal het college de Stichting verplichten alle ontvangen
overcompensatie aan de gemeente terug te betalen. Deze zogenoemde
compensatieregeling wordt in de overeenkomst met de Stichting vastgelegd.

5.

De uniforme voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht) van toepassing te verklaren op het voorgenomen besluit in beslispunt
2 en het voorgenomen besluit vrij te geven voor inspraak.

Besluit
Conform onder voorbehoud juridische check.
4.2

Gewijzigde omgevingsvergunning Oost Kinderdijk
Voorstel:
1.

Gewijzigde omgevingsvergunning Fietspad Oost Kinderdijk 48-66 vast te stellen

Besluit
Conform.

4.3

Vaststellen wijzigingsplan "inrit standplaatslocatie"
Voorstel:
1.

Het Wijzigingsplan 'Inrit standplaatslocatie' ongewijzigd vast te stellen en ter visie te laten
gaan.

Besluit
Conform.

5

Organisatie (S. van Heeren)

Besluit
Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 25 september 2018

Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Huisvesting gemeentehuis
Portefeuillehouder Verheij meldt de laatste stand van zaken irt renovatie gemeentehuis.
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Diner Nationale Ombudsman
Wethouder Kraijo koppelt terug uit diner waar hij als locoburgemeester aan heeft
deelgenomen.

Onthulling monument Nieuw-Lekkerland
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit onthulling monument.
Ds. Reijm neemt afscheid
Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij uit de pers heeft vernomen dat Ds. Reijm vertrekt.

Fietspad Oost-Kinderdijk
Portefeuillehouder Verheij geeft stand van zaken project. Het college wenst ook een officiële
brief/uitnodiging rechtstreeks te sturen aan de betrokkene zelf met verzoek om in gesprek te
komen.

Handhaving parkeren Industrieterrein Van Hennaertweg
Burgemeester meldt dat er handhavend is opgetreden op parkeren n.a.v.
handhavingsverzoek.

Schaatsvriend Drechtsteden Winterspelen 2018
Portefeuillehouder Kraijo en Burgemeester Paans zijn beschikbaar voor promotie schaatsteam.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.

MO wordt gevraagd het ontbijt voor te bereiden.
7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie

Vooruitblik PFO Integraal d.d. 9 oktober 2018
Het college blikt vooruit op het PFO Integraal. Parkeren centrumgebied en Voorraadagenda
staan geagendeerd.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik ONS-D 27 september 2018
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Secretaris Van Heeren koppelt terug uit overleg ONS-D. O.a. de opvattingen over
samenwerking met Netwerk MT Middelen. Portefeuillehouder Verheij vraagt ook aandacht
voor positie RCO.
Vooruitblik Drechtstedendinsdag 2 oktober 2018
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.

Vooruitblik Drechtstedenbestuur 4 oktober 2018
Het college blikt vooruit op de DSB vergadering.
8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Terugblik raad 25 september 2018
Het college blikt terug op de raadsvergadering.
Presidium 1 oktober 2018
Burgemeester koppelt terug uit presidium.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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