Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

10-04-2018

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg 5a, 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

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Voorbijgaan aan negatief welstandsadvies bij gevelwijzigingen

Voorstel:


Akkoord te gaan met het verzoek om af te wijken van het op 12 december 2017
uitgebrachte welstandsadvies van de Vereniging Dorp, Stad en Land en vergunning
te verlenen voor de voorgenomen gevelwijziging ter plaatse van Groen van
Pinstererstraat 12 te Alblasserdam.



Akkoord te gaan met het verzoek om af te wijken van het op 12 december 2017
uitgebrachte welstandsadvies van de Vereniging Dorp, Stad en Land en vergunning
te verlenen voor de voorgenomen gevelwijziging ter plaatse van Merelstraat 10 te
Alblasserdam.

Besluit:
Het college besluit tot voorlopig niet handhaven. Het college gaat een gesprek aan met de
welstandscommissie over hoe om te gaan met de welstandsnota versus de gegroeide
praktijk. Portefeuillehouder Kraijo krijgt het mandaat hiervoor.
4

AKKOORDSTUKKEN

5

Organisatie (S. van Heeren)

Besluit:
Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken o.a. stand van zaken huisvesting.
Het college voorziet dat er mensen met een hulpvraag binnenlopen op Cortgene 9. Het
college verzoekt de organisatie om dit te borgen. Bv. door goede instructie
baliemedewerkers.
6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 3 april 2018

Besluit:
Conform.
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7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Informatie onderhoudsplanning Rijkswaterstaat
Het college neemt kennis van de bijgevoegde onderhoudsplanning.
Zomervakantie
Het college verzoekt de aanwezigheid in de zomervakantie te agenderen.
Initiatief openstellen Sluis
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit gesprek met initiatiefnemers.
Gesprek Landvast
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit gesprek met bestuur Landvast. Het bestuur is
aan het zoeken naar een stuk vernieuwing in het concept.
PFO Sociaal
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit PFO Sociaal. Er zijn zorgen over de
ontwikkeling dat het aantal Wmo-aanvragen blijft stijgen tegenover een dalend Wmobudget.
Historische vereniging
Portefeuillehouder Verheij meldt dat de ruiten van het pand van de historische vereniging
zijn ingegooid en graffiti op de muren is gespoten.
Fietspad Oostkinderdijk
Portefeuillehouder Verheij meldt dat de voorzieningenrechter voor een deel in de redenering
van de bezwaarmaker is meegegaan. Er moet een nieuwe beslissing op bezwaar gemaakt
worden en het betreffende gebied moet openbaar gemaakt worden door de hekken te
verwijderen.
Formatie Lansingerland
Burgemeester Paans meldt dat hij is gevraagd als formateur voor Lansingerland. Het college
wenst hem veel succes. De werkzaamheden zijn vooralsnog passend te maken met de
agenda van Alblasserdam door avondwerk en meivakantie te gebruiken.
ZonenZo
Portefeuillehouder Verheij meldt dat Zon&Zo wederom uitstel heeft gevraagd. Uiterlijk
vrijdag 13 april 2018 moet akte gepasseerd worden.
Oorlogsgraven
Burgemeester koppelt terug uit gesprek met 4 mei comité. College wil rond half 6 bloemen
leggen en verzoekt buitenruimte dit te organiseren.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.
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8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik ONS-D 12 april 2018
Simone meldt dat ONS-D vergadering niet doorgaat vanwege gebrek aan agendapunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik inwerkavond raad 3 april 2018
Het college blikt terug op de inwerkavond.
Vooruitblik Commissie/Hamerraad 10 april 2018
Het college blikt vooruit op de raadsbijeenkomst van vanavond.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 17 april 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

