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

02-07-2019
09:00 - 14:30 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum
J.G.A. Paans
S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet
B&W vergadering openbaar

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. Paans

3.1.1

Vaststellen introductiebeleid 'warm welkom'
Voorstel:
1. Het introductiebeleid 'warm welkom' vast te stellen.
Besluit
Conform. Complimenten vanuit college voor opstellers.

3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.1

Beantwoording technische vragen jaarrekening 2018
Voorstel:
1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording op de technische vragen bij de geheime
versie van de jaarstukken 2018 aan de raad aan te bieden.
Besluit
Conform met inachtneming van de wijziging.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Ambulante hulp naar voorkant
Het college neemt kennis van de memo en ondersteunt de gekozen richting. Zij vraagt wel aandacht
voor een goede organisatorische inbedding. College is geïnteresseerd in cijfers Alblasserdam.

3.3.2

PvA Grip op Jeugdzorg
Het college neemt kennis van het ontwerpbesluit en PvA Grip op Jeugdzorg. Bijgevoegd
ontwerpbesluit is niet de laatste versie. Ter vergadering is juiste ontwerpbesluit alsnog besproken. Op
4 juli 2019 spreekt AB DG&J hierover. Het college verzoekt het pakket aan stukken dat in de agenda
AB DG&J van 4 juli 2019 zit toe te sturen aan de raad. Het advies kernteam op dit nieuwe
ontwerpbesluit is nog niet ontvangen. Wordt later toegestuurd.

3.4

A. KRAIJO

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Fietsverbinding Edisonweg – Molenpad
Voorstel:
1. Een verdere uitwerkingsstudie uit te voeren tot een voorlopig ontwerp (VO) en definitief
ontwerp (DO);
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 99.100,-- voor de uitwerkingsstudie van deze
fietsverbinding, en te dekken uit; subsidie a € 40.000,- , de post onvoorzien van het college
a € 49.100,-- en € 10.000,-- uit de exploitatie (zie punt 6 van dit voorstel)

3.
4.
5.
6.

De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief
De begrotingswijziging te verwerken in de 2e burap 2019
Na instemming van het college bij de provincie de subsidie formeel aan te vragen
De geraamde interne verkeerskundige inzet a € 10.000,-- te dekken uit de exploitatie en
kennis te nemen van het feit dat hierdoor voor ca 110 uur aan andere verkeerskundige
werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Besluit
Het college bespreekt de RIB Fietslus. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat de wijzigingen door te
voeren.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 18 en 25 juni 2019
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Vergunningaanvragen on hold vanwege schrappen Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat bedrijven binnen de gemeente ook geconfronteerd worden met de
consequenties van schrappen PAS door Raad van State. Bij 4 bedrijven zijn de vergunningen on hold
gezet in afwachting van standpuntbepaling Rijk en Provincie over de PAS.
Bewonersavond Gebiedsperspectief Kinderdijk
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er gisterenavond afsluitende bewonersavond is geweest.
AB VRZHZ
Burgemeester koppelt terug uit AB VRZHZ. Hij heeft de zienswijze van de raad op de begroting
VRZHZ ingebracht.
Regionaal Veiligheids Overleg (RVO)
Burgemeester koppelt terug uit RVO. Het college wil voor de zomervakantie uitleg van het MT over
stand van zaken invoering Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang en de regionale afspraken
daarover.
Burgemeesterskring
Burgemeester koppelt terug uit jaarlijkse bijeenkomst Burgemeesterskring met partners.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.1.a

Terugblik BBQ d.d. 27 juni 2019
Het college blikt terug op de BBQ ter afsluiting van de vitaliteitsweken.

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.3.a

Bestuurlijk overleg gemeente Alblasserdam/gemeente Hardinxveld Giessendam
Het college bespreekt de agenda voor kennismaking college Hardinxveld-Giessendam. Voorgestelde
agenda is akkoord.

7.3.b

Vooruitblik bespreking motie LHBTI d.d. 16 juli 2019
Geen bespreekpunten.
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7.4

Themamiddag/werkbezoek
Het college blikt vooruit op werkbezoek BCTN. Zij wil de memo van OZHZ over BCTN bijgevoegd
zien bij de stukken van volgende week.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.1.a

Terugblik ONS-D d.d. 27 juni 2019p
Secretaris koppelt terug uit ONS-D. O.a. Koers optimalisering bedrijfsvoering GRD, opgavebladen
Groeiagenda.

8.1.b

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 2 juli 2019
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag:
PFO Integraal
Het college bespreekt de uitkomsten van de taskforce. De opdracht is grotendeels uitgevoerd met
uitzondering van de financiële consequenties van de maatregelen op het meerjarenperspectief.
Drechtraad
Algemene Beschouwingen. Portefeuillehouder Verheij meldt dat het SLP voornemens is een
amendement in te dienen op het vaststellen van de GRD-begroting. Vanuit het DSB is een
alternatieve cijferreeks opgesteld.
Afwezigheid dinsdag
Dorien Zandvliet geeft aan dat zij van 14.30 tot 16.00 uur op dinsdag voorlopig niet aanwezig kan
zijn. Het college vraagt de organisatie hier rekening mee te houden.

8.1.c

Vooruitblik Algemeen Bestuur DG&J d.d. 4 juli 2019
Het college blikt vooruit op AB DG&J van 4 juli 2019.

8.1.d

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 3 juli 2019
Het college blikt vooruit op het DSB.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

9.1.a

Terugblik Raad d.d. 25 juni 2019
Het college blikt terug op de raadsvergadering van 25 juni 2019.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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