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

1

04-09-2018
9:00 - 12:30 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
Reguliere openbare B&W vergadering.

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Risico-analyse Verbonden Partijen
Het college bespreekt in het bijzijn van de controller en de bestuurlijk adviseur de inschatting van de
financiële en bestuurlijk/inhoudelijke risico's van de aan ons verbonden partijen.

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

Principe aanvraag, Schenk Papendrecht B.V. te Nieuwland Parc 101, 112, 113 en 399
Voorstel:
1. In te stemmen met de principe aanvraag voor het mogelijk maken van het op en overslaan
van gevaarlijke stoffen.
2. In overleg met de aanvrager de uitgebreide procedure volgen met daarbij een goede
ruimtelijke onderbouwing.
3. In te stemmen met de principe aanvraag om de geluidruimteverdeling te wijzigen en in
overleg met de aanvrager een (postzegel) bestemmingsplan op te laten stellen.
4. In te stemmen om in overleg met de aanvrager een kostenverhaalsovereenkomst op te
stellen
5. De raad te infomeren via een raadsmemo over bovengenoemde punten.
Besluit
Conform.

4

AKKOORDSTUKKEN
Geen bespreekpunten.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 28 augustus 2018
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Memo / persbericht Dirk Locatie
College staat stil bij communicatie rondom PLUS supermarkt. Pers was eerder geïnformeerd dan
burgemeester. Dit is niet conform de afgesproken route. Graag alertheid hierop. M.b.t.
verkeersveiligheid krijgt inpandige bevoorrading extra aandacht van college / organisatie.
Hoorzitting Van Horssen inzake woonwagenstandplaatsen
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat er een email van de zoon van T. V. H. is binnengekomen dat
alle procedures worden stopgezet. Afgelopen vrijdag is de hoorzitting niet doorgegaan. JKC heeft de
opdracht de zaak op juiste wijze af te ronden.
Oceanco
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er volgende week bewonersbijeenkomst bij Oceanco is met
voorlichting over verbouwing hal.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen en geplande bezoeken.
Toelichting
Het college vraagt aandacht voor het voormalige bankje voor de speeltuin. In hoeverre kan hier een
metalen zitting worden teruggebracht en graffiti worden verwijderd?

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Vooruitblik WIJlandberaad d.d. 11 september 2018
Het college bespreekt de agenda van WIJlandberaad.
Toelichting
Concept agenda: gebiedsvisie Kinderdijk en Ontwikkelingen Regionale samenwerking. Het college
wil daarnaast stilstaan bij wijze van samenwerken en communicatie.

7.4

Themamiddag/werkbezoek

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik DSB conferentie 29 augustus 2018
Het college blikt terug op de DSB conferentie. Peter Verheij heeft conform verzoek de portefeuille
Financiën toegewezen gekregen.
Terugblik ONS-D 30 augustus 2018
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit gesprek ONS-D met de heer Deetman inzake regionale
samenwerking.
Vooruitblik Drechtstedendinsdag 4 september 2018
Het college blikt vooruit op de middag en avond in Drechtsteden.
Vooruitblik DSB vergadering 6 september 2018
Het college blikt vooruit op de DSB vergadering.

8.2

Groeiagenda
Het college bespreekt de actuele zaken m.b.t. de Groeiagenda. O.a. het indienen van de aanvraag
Regiodeal en de steunbetuigingen van o.a. EBD en PZH.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
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Vooruitblik Presidium d.d. 5 september 2018
Besluit
Het college blikt vooruit op de presidiumvergadering van 5 september 2018.
10.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 11 september 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

Pagina 3

