Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

27-11-2018

Tijd

9:00 - 11:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, 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

Bestuurlijk Overleg gemeente Sliedrecht 27 november 2018
Het college blikt vooruit op het bestuurlijk overleg met het college van Sliedrecht.
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

Nieuwe systematiek subsidie peuterspeelgroepen
Voorstel:
1.

Peuteropvang voor meer kinderen toegankelijk en intensiever te maken door
stapsgewijze verhoging van 5 naar 8 uur per week, bovenop de wettelijke
verhoging van 10 naar 16 uur per week voor de voorschoolse educatie.

2.

Subsidieregeling Kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse
educatie gemeente Alblasserdam 2019 vast te stellen.

3.

Op basis van deze nieuwe regeling de volgende subsidies te verstrekken

•

Kinderopvang WASKO voor 2019 een subsidie te verstrekken van € 174.000

•

Kinderopvang PIT voor 2019 een subsidie te verstrekken van € 123.000

•

Kinderopvang Kiekeboe voor 2019 een subsidie te verstrekken van € 41.000

4.

De raad te informeren over de nieuwe regeling met bijgaande raadsinformatiebrief

Besluit
Conform.

Toelichting
Terughoudend zijn met nieuwe besteding voor vrijvallende gelden 2019 in totale context
sociaal domein.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Beantwoording art. 35 vragen omtrent sporthal Molenzicht
Voorstel:
1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.

Besluit
Aanhouden. Raad melden dat de termijn van beantwoording overschreden wordt.

3.4.2

Het gebruik van OZHZ-briefpapier.
Voorstel:
Het maken van een keuze in het te gebruiken briefpapier door OZHZ.

Besluit
Het college besluit gebruik te maken van het OZHZ briefpapier onder voorwaarde dat alle
brieven worden gestart met een standaard openingszin waarin vermeld wordt dat de OZHZ
handelt in opdracht van de gemeente Alblasserdam.

3.4.3

Lokale PALT 2019 Alblasserdam (prestatieafspraken met Woonkracht10 en CombiRaad)
Voorstel:
1.

De Lokale PALT 2019 Alblasserdam met Woonkracht10 vast te stellen.

2.

Kennis te nemen van de Evaluatie PALT 2018 Alblasserdam.

3.

Wethouder Arjan Kraijo te machtigen de lokale PALT 2019 Alblasserdam te
ondertekenen.

4.

De gemeenteraad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de
lokale PALT 2019 Alblasserdam.

Besluit
Conform.
3.4.4

Subsidie 2019 / liquiditeitspositie Beheerstichting Sport Alblasserdam.
Voorstel:
1.

Kennis te nemen van de liquiditeitspositie van BSSA;

2.

BSSA een jaarsubsidie 2019 te verlenen van € 272.000;

3.

Onder strikte voorwaarden een aantal noodmaatregelen te treffen om de
liquiditeitspositie van BSSA te verbeteren en de continuïteit van BSSA op korte
termijn te waarborgen (zie argument 1.2 voor de voorgestelde maatregelen en
voorwaarden);

4.

De grondige analyse van de exploitatie 2015 t/m 2018 van BSSA af te wachten
voordat een besluit wordt genomen over aanvullende maatregelen om de gezonde
exploitatie en continuïteit van BSSA op lange(re) termijn te waarborgen.

Besluit
College gaat akkoord met de noodmaatregelen onder extra voorwaarden. De RIB dient
aangepast te worden en volgende week opnieuw voorgelegd te worden.
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4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Nadere regels Beschermd Wonen en Opvang
Voorstel:
De "Nadere regels Beschermd Wonen en Opvang gemeente Alblasserdam 2016, tweede
wijziging" vast te stellen.

Besluit
Conform.
4.2

Toename aantal gemeentelijke monumenten
Voorstel:
1.

De panden Cortgene 6, Cortgene 33-35, en Randweg 116 in principe aan te
wijzen als gemeentelijk monument.

Besluit
Conform.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 20 november 2018

Besluit
Conform. Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat RIB DOK12 niet voor decemberronde
gereed is.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Kapvergunning van rechtstwege verleend
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat OZHZ sinds lange tijd een kapvergunning van
rechtswege heeft verleend. De termijn van afhandeling werd door drukte niet gehaald.
Verhuizing woonwagens
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de verhuizing van de woonwagens een ware
uitdaging gaat worden gezien grootte en zwaarte. De voorbereidingen en metingen hiervoor
zijn in volle gang.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
GVVP – dorpsgesprek 26 november 2018
Portefeuillehouder Kraijo blikt terug op gisterenavond. Goed bezochte avond.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.
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7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Werkbezoek modelbouwvereniging Nedstaal
Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan de modelbouwvereniging Nedstaal.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

Commissie 20 november 2018
Het college blikt terug op de commissievergadering.
Raad 27 november 2018
Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van 27 november 2018.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neem kennis van de ingekomen stukken.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 4 december 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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