Besluitenlijst College van B&W - Openbaar
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

25-09-2018
9:00 - 14:00 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Souburgh
J.G.A. Paans
S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet
Reguliere openbare vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering. Het college staat met elkaar stil bij de personeelsbijeenkomst
van gisterenmorgen n.a.v. overlijden medewerker.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Discussie strategisch vastgoed
Het college bespreekt in het bijzijn van de ambtelijk adviseurs de visie op strategisch vastgoed en de
strategische keuzes die daarin gemaakt moeten worden.
Concept Begroting
Het college bespreekt in het bijzijn van het MT de concept begroting.

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

Voortgang project woonwagens Staalindustrieweg
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voortgang van het project woonwagens Staalindustrieweg.
2. De gemeenteraad overeenkomstig te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Perspectievennota A5H (waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling verbinden in de
Alblasserwaard Vijfheerenlanden)
Voorstel:
1. Kennisnemen van het definitieve concept van de Perspectievennota A5H, met de
onderliggende documenten.
2. Portefeuillehouder Kraijo opdragen het collegestandpunt t.a.v. de Perspectievennota A5H
in zijn hoedanigheid als lid van de Gebiedsraad A5H tijdens de voorgenomen vergadering
van de gebiedsraad over te brengen.
3. Instemmen met het gebruik van de Perspectievennota A5H als handreiking voor
gemeentelijke omgevingsvisie en voor plannen die betrekking hebben op dijken en oevers.
4. De Gebiedsraad uitnodigen om te komen met een agenda met vervolgstappen.
Besluit
Conform. Het college stemt in met de nota A5H en zal dit standpunt overbrengen in de vergadering
van de Gebiedsraad A5H en vraagt aandacht voor concretisering meekoppelkansen Nedstaalterrein.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam. (Onder
voorbehoud)
Voorstel:
1. De gemeenteraad conform bijgevoegd concept voor te stellen om de heren E. Kamminga
en A. Pietersma te benoemen als leden van de Stichting Openbaar Basisonderwijs
Alblasserdam.
Besluit
Conform.

4.2

Jaarverslag gemeentelijke Erfgoedcommissie 2017
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag van 2017 van de gemeentelijke Erfgoedcommissie
2. Ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluit
Conform.

4.3

Onderzoeksopdracht maken van verbindingen in het sociaal domein
Voorstel:


Kennis te nemen van bijgevoegde opdracht en offerte.

Besluit
Conform.
5

Organisatie (S. van Heeren)
Besluit
Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. O.a. voortgang implementatie BIS/RIS.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 18 september 2018
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Project Waterhoven
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit gesprek met ontwikkelaar Waterhoven.
Fietspad Oost-Kinderdijk
Portefeuillehouder Verheij meldt laatste stand van zaken m.b.t. fietspad. Op dit moment wordt een
juridische constructie onderzocht om uit de ontstane impasse te kunnen komen.
BIO Dok12
Op 9 oktober 2018 staat BIO DOK12 gepland. Het college wenst vooraf presentatie te ontvangen
zodat deze besproken kan worden in college.
BIO gebiedsvisie Kinderdijk
Op 3 oktober 2018 staat een gezamenlijke BIO voor de drie gemeenteraden gepland.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik VGS congres 19 september 2018
Secretaris van Heeren koppelt terug uit VGS congres.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.
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7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op het gesprek met het bestuur van Landvast. Landvast heeft een presentatie
voorbereid.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
Profielschets nieuwe Burgemeester Zwijndrecht
Het college neemt kennis van de brief van Zwijndrecht waarin zij vragen om input voor profiel
burgemeester. College geeft aan dat ze graag iemand op die post zien die zich inzet en de tijd neemt
om de context van de regio te begrijpen en daarin verbindend kan acteren. Per brief reageren.

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Bespreekpunten agenderen voor volgende week.

8.2

Groeiagenda
Burgemeester meldt de laatste stand van zaken m.b.t. Groeiagenda. Positieve sfeer in de uitvoering
met o.a.:



8.3

Regio goed vertegenwoordigd in Hamburg
Vorige week ondernemersfederatie bij elkaar gekomen in Dordrecht.

Consultatie strategisch beleidsplan 2019-2022 eenheid Rotterdam
Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik raadscommissies 18 september 2018
Het college blikt terug op de raadscommissies.
Terugblik BIO Sociaal Domein 20 september 2018
Het college blikt terug op BIO Sociaal Domein.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 2 oktober 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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