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

1

29-01-2019
9:00 - 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
Reguliere openbare B&W vergadering

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Veiligheidsmonitor ZHZ
Carlo Post, directeur VRZHZ en Jeroen van Bommel, concerncontroller VRZHZ, schuiven aan bij
college voor een kennismaking en een uitleg over de risicobeleving van Alblasserdammers.
Herinrichting Kerkstraat
Het college bespreekt de uitgangspunten voor de herinrichting Kerkstraat met de betrokken ambtelijk
adviseurs. Deze uitgangspunten vormen het startpunt van de gesprekken met bewoners en andere
belanghebbenden. College hecht aan behoud historische waarde Kerstraat.

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

Zienswijze begroting 2019 Dienst Gezondheid en Jeugd
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid
& Jeugd;
2. In stemmen, onder voorbehoud instemming gemeenteraad, met de zienswijze inzake de
begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd;
3. De zienswijze ter instemming aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt het mandaat de
wijzigingen door te voeren.

3.3.2

MFC 2.0.
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de uitgevoerde acties en de huidige stand van zaken met betrekking tot het
MFC maasplein.
Besluit




College stemt in met de uitgevoerde en ingeplande activiteiten;
Het college ziet zichzelf niet als de leidende partij. Woonkracht10 is hierin leidend en dus
verantwoordelijk voor o.a. communicatie.
College pakt participerende rol.

3.3.3

Vastgestelde begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2018 na 1e
bestuursrapportage, 2e bestuursrapportage en begrotingsproces 2019
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de brief van wethouder de Witte (regionaal portefeuillehouder Jeugd)
inzake vastgestelde begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2018 na 1e
bestuursrapportage, 2e bestuursrapportage en begrotingsproces 2019;
2. Deze informatie in de vorm van een raadsinformatiebrief door te sturen naar de
gemeenteraad.
Besluit
Conform.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Principeverzoek locatie Oost-Kinderdijk
Voorstel:
1. Instemmen met de nieuwe plankaart behorende bij het principe verzoek locaties Oost
Kinderdijk Bogor Projectontwikkeling B.V.;
2. Vaststellen van de bijgevoegde Raadsinformatiebrief om de raad te informeren over het
voornemen van de ontwikkelaar tot het bouwen van de eerder genoemde locaties;
3. Voor het overige te verwijzen naar de reeds toegezonden raadsinformatiebrief inclusief
bijlagen vastgesteld in ons College op 4 december 2018.
Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
Algemene Toelichting
College is voorstander dat ook overdracht resterende voetpad tussen Pijlstoep en Van
Hogendorpweg (achter Park Huis te Kinderdijk) naar gemeente plaatsvindt zodat de gemeente
vervolgens ook kan reguleren welk verkeer is toegestaan.

3.4.2

Rapport onderzoek locaties camperplaats
Voorstel:
1. Instemmen met 'Rapport onderzoek locaties camperplaats';
2. Instemmen met de raadsinformatiebrief 'Rapport onderzoek locaties camperplaats'.
Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijio krijgt mandaat de
wijzigingen door te voeren.

4

AKKOORDSTUKKEN

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 22 januari 2019
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
BIO Gebiedsperspectief Kinderdijk
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit BIO.
BSSA
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit kennismaking met nieuwe penningmeester.
Kraan IHC-terrein
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de kraan van IHC terrein is afgeschreven en binnenkort door de
shredder gaan. Portefeuillehouder meldt dat opknappen en verplaatsen EUR 300.000 aan investering
vergt. Onderhoud naar verwachting EUR 15.000,- per jaar.
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Portefeuillehouder polst college of het behartigwaardig is om te kijken of er animo is binnen
samenleving om kraan te behouden / in te zetten voor recreatieve doeleinden. College vindt het een
sympathiek idee, maar ziet het niet als haar rol hierop inzet te plegen.
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
Vooruitblik werkbezoek Discom 12 februari 2019
Het college blikt vooruit op het werkbezoek.
Vooruitblik WIJ-landberaad 12 februari 2019
Het college blikt vooruit op het WIJ-landberaad.

7.4.1

Gesprek Voorgangers d.d. 29 januari 2019
Het college blikt vooruit op het gesprek van vanmiddag met de voorgangers van de
geloofsgemeenschappen.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik ONS-D 24 januari 2019
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D.
Vooruitblik Drechtstedendinsdag 5 februari 2019
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik commissies 22 januari 2019
Het college blikt terug op de commissievergaderingen.
Vooruitblik raad 29 januari 2019
Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van vanavond.

10.

Ingekomen stukken
Geen bespreekpunten.
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11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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