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

11-09-2018
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
09.00 - 10:45 uur - Aanvang reguliere openbare B&W vergadering
11.30 - 12.30 uur - Vervolg B&W vergadering onder leiding van Loco-burgemeester Verheij
15.00 - 17.00 uur - Werkbezoek Egro Service B.V., Edisonweg 30 te Alblasserdam

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester Paans opent de vergadering. Hij kondigt aan vanwege een spoedoverleg de
vergadering halverwege even te moeten verlaten.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
WIJlandberaad
Het college gaat op bezoek bij de colleges van Giessenlanden en Molenwaard in het dorpshuis De
Beemd. Op de agenda o.a. Gebiedsvisie Kinderdijk en ontwikkelingen regionale samenwerking.
Werkbezoek EGRO service
Het college bezoekt EGRO service , specialist in terreinbeveiliging.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.1

Kunstwerk Scheldeplein (+ note Controller)
Voorstel:
1. 1.De raad te informeren over het kunstwerk Scheldeplein middels bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.
Besluit
Conform met inachtneming van wijzigingen. Portefeuillehouder Verheij krijgt het mandaat deze
wijzigingen door te voeren.
Toelichting
Portefeuillehouder Verheij meldt dat de initiatiefnemers voor het Scheldeplein hebben besloten af te
zien van het organiseren van een opening / ontsteken licht op Scheldeplein vanwege de recente
negatieve reacties vanuit de samenleving / social media. Het college snapt dat een aantal reacties
die zijn geplaatst op diverse media niet stimulerend werken, maar betreurt het zeer dat vrijwilligers
die zoveel hebben betekend en ook nog veel kunnen betekenen in de verdere programmering van
het plein hierdoor ontmoedigd worden. Het college wenst een statement te maken richting
samenleving en verzoekt de burgemeester met een voorstel te komen.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Verkoop standplaatsen Vlietbaan
Voorstel:
1. In te stemmen met het verrekenen van een bedrag ter hoogte van 3.500 euro met de nog
uit te keren verhuiskostenvergoeding om de aankoop van een standplaats aan de
Vlietbaan mogelijk te maken.

Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt mandaat de wijziging
door te voeren.
3.3.2

Plan van Aanpak Jeugdhulp Alblasserdam 2018 - 2022
Voorstel:
1. Het Plan van Aanpak Jeugdhulp Alblasserdam 2018-2022 in concept vast te stellen;
2.

3.
4.

€ 20.000 ter beschikking te stellen voor een psycholoog, € 11.000 voor het
schoolmaatschappelijk werk op de vier scholen voor het Voortgezet Onderwijs en € 10.000
voor de coaching van jongeren;
het bedrag van in totaal € 41.000 ten laste te brengen van het Innovatiebudget 2018;
Het Plan van Aanpak Jeugdhulp Alblasserdam 2018-2022 met bijgevoegde RIB aan de
raad voor te leggen met de mogelijkheid tot het geven van input.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt mandaat wijzigingen
door te voeren.
3.3.3

Vaststelling budgetsubsidie SWA 2018
Voorstel:
1. De verleende budgetsubsidie Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) voor 2017 vast te
stellen op € 528.169;
2. SWA hiervan per brief in kennis te stellen.
Besluit
Conform.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Edisonweg - Molenpad
Voorstel:
1. De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar
de fietsverbinding Edisonweg – Molenpad, middels bijgevoegd raadsinformatiebrief.
Besluit
Conform met inachtneming van 2 wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat deze
wijzigingen door te voeren.

4

AKKOORDSTUKKEN
Geen bespreekpunten.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 4 september 2018
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Politiestaking tijdens Havenfestival
Burgemeester meldt dat de politie vanuit onvrede met de Cao-onderhandelingen heeft aangegeven te
gaan staken en daardoor niet aanwezig is op het Havenfestival. Zij komen alleen bij ernstige
ordeverstoring. Er zijn aanvullende maatregelen genomen voor de vrijdag 14 september en de
zaterdag 15 september 2018. Vanuit de gemeente Rotterdam zijn ook BOA's aangeboden. Voorzitter
Havenfestival en Hans Laheij van Landvast zijn ook betrokken bij de extra maatregelen.
Burgemeester krijgt mandaat om deze week namens college maatregelen, zoals
aanwijzingsbesluiten BOA's, te nemen. Deze eventuele besluiten worden volgende week gemeld in
college. Eventuele extra kosten lijken vooralsnog voor rekening van de gemeente te komen.
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Gereformeerde gemeente a/d Kerkstraat - koop Wipmolenlocatie
Portefeuillehouder Kraijo koppelt College wil positief op vraag van de kerk positief reageren op
uitwerken van de gedachte om kerk te vestigen. Verzoek om dit in een brief te bevestigen aan het
bestuur.
Ontwikkelingen Scheepsbouwplein
Portefeuillehouder Kraijo meldt anders dan in eerdere vergadering gemeld een verkorte procedure
toch mogelijk blijkt te zijn.
Parkeerdiscussie Centrum
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er op 2 oktober 2018 een discussie staat geagendeerd over
Parkeren Centrum. Kort daarna wil hij ook de communicatie naar buiten starten.
Position Paper Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Arjan Maat heeft een position paper gestuurd aan o.a. het college. Het college wil hierover graag met
hem in gesprek. Graag bezoek plannen. (1 uur) .
SWA
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de SWA een officieus wereldrecord met langste taalles heeft
gehaald.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
PFO Integraal
Het college blikt vooruit op het geplande PFO Integraal.
Discussie parkeren Centrum
Het college blikt vooruit op de geplande discussie parkeren Centrum.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen. (burgemeester afwezig)

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Vooruitblik Overleg College en Waterschap Rivierenland d.d. 18 september 2018
Het college blikt vooruit op het geplande overleg met Het Waterschap. Het college wil de volgende
agendapunten bespreken:
1. Overdracht wegen
2. Dijkinspectie
3. Bio schutsluis
4. Ontwikkelingen terrein Mercon KLoos
5. Ontwikkelingen terrein Nedstaal.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Het college blikt vooruit op de werkbezoeken.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Commissie Deetman
Loco-burgemeester Verheij koppelt terug uit commissie Deetman.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
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BIO Verbonden Partijen 11 september 2018
Het college blikt vooruit op de BIO van vanavond.
10.

INGEKOMEN STUKKEN
Besluit
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken. M.b.t. de brief van De Groene Long inzake de
verkoop Griend Blokweerweg wenst het college een korte reactie per brief te versturen aan de
stichting en kopie aan de commissie Grondgebied met de boodschap:
Kennisgenomen van brief. Wij gaan niet meewerken met wijziging bestemmingsplan. Wij hechten aan
natuurwaarde in dat gebied en gaan er alles aan doen om binnen onze mogelijkheden dat te
waarborgen.

11

SLUITING
Loco-burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 18 september 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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