Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

27-08-2019

Tijd

09:00 - 14:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum

Voorzitter

P.J. Verheij (loco-burgemeester)

Aanwezigen

A. Kraijo, P.J. Verheij, A.D. Zandvliet en S.G.M. van Eck (loco-gemeentesecretaris)

Toelichting

Afwezig:
Burgemeester J. Paans en gemeentesecretaris S. van Heeren - de Keizer.

1

OPENING
Loco-burgemeester Peter Verheij opent de vergadering. Burgemeester Jaap Paans en
gemeentesecretaris Simone van Heeren zijn afwezig in verband met vakantie. Saskia van Eck is de
loco-gemeentesecretaris.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Voorraadagenda college en raad & Voorraadagenda raad voor september
In het bijzijn van Henriette van Rymenant bespreekt het college de 'Voorraadagenda college en
raad'. Op de voorraadagenda staan uiteindelijk 101 onderwerpen met een verdeling wat in
september en oktober 2019 e.v. gepland staat.
Uit deze voorraadagenda is de 'Voorraadagenda raad voor september' gedestilleerd: de raad van
september kan de raad 15 onderwerpen verwachten.

Het college heeft de volgende wijzigingen voor 'Voorraadagenda college en raad':
1.

De fiets-lus afvoeren (gezien de uitkomst van de algemene beschouwingen).

2.

Voortgangsrapportage huisvesting/verbouwing verschuift een maand. College wenst eerst
behandeling in de stuurgroep.

3.

Aanpassing Welstandsnota: planning college Q4.

4.

Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: voor nu eraf; eerst in pfo bespreken alvorens op te voeren.

5.

Detailhandelsvisie: Toelichting aanpassen. Proces ligt niet meer stil maar is vertraagd.

6.

'GVVP actualisatie' vervangen door 'Vaststellen GVVP'.

7.

Stand van zaken Nedstaal/update ontwikkelingen: Portefeuillehouder 'Kraijo' vervangen door
'Verheij'.

8.

'Onderzoek BSSA' en 'BSSA, hoe nu verder' combineren tot 1 onderwerp 'BSSA, hoe nu verder'.
Het is een raadsvoorstel (Q4 2019).

9.

'Grondstoffenplan' vervangen door 'Voortgang Grondstoffenplan', raadsinformatiebrief, (Q4
2019)

10. 'Uitrollen duurzaamheidsagenda' vervangen door 'Stand van zaken Duurzaamheid',
raadsinformatiebrief, Q1 2020.
11. Exploitatie Molenzicht afvoeren.
12. Reconstructie Weverstraat; eerst bespreken in PFO alvorens op te voeren.
13. 'Beantwoording vragen D66 fietsvoetpad nabij Pijlstoep' opvoeren op de voorraadagenda.
Raadsinformatiebrief, college september, raad oktober.
3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen Bespreekstukken.

3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.1

Aanvullend krediet uitvoering fase 3 reconstructie Blokweer 2
1.

Het definitief ontwerp van de ecologische zone, fietspad en Wervel vast te stellen.

1.

2. De raad voor de uitvoering van fase 3 een aanvullend krediet beschikbaar te laten
stellen van € 740.000,-.

2.

De dekking van de hogere kapitaallasten van dit aanvullend krediet mee te nemen met de
actualisatie van het totale investeringsplan 2020-2023 dat wordt verwerkt in de
begroting 2020.

3.

De raad bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te laten stellen.

Besluit:
Conform, met de aanvulling om bij de financiële paragraaf nog duidelijker aan te geven dat dit
binnen de bestaande financiële kaders wordt opgelost.
3.2.2

Jaarraportage Privacy en Gegevensbescherming
Kennis nemen van jaarrapportage Privacy en Gegevensbescherming gemeente Alblasserdam mei
2018 tot april 2019 inclusief de in te zetten maatregelen.
Besluit: Conform.

3.2.3

Zienswijze werkgeversvereniging door GRD
Kennis te nemen van een brief van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden (GRD) inzake zienswijze op deelneming in werkgeversvereniging VNG in verband met
volgen cao; De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze uit te brengen.
Besluit: Conform.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

6e wijziging GR Dienst Gezondheid & Jeugd
In te stemmen met de zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid &
Jeugd Zuid-Holland Zuid. Het voorstel voor toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluit: Conform

3.3.2

Publiceren openbaar subsidieregister 2019
De gemeenteraad volgens bijgevoegde RIB te informeren over het publiceren van het openbaar
subsidieregister 2019.
Besluit:
Aangehouden, eerst in portefeuillehouders-overleg bespreken. Het college vraagt aandacht voor
de bedragen bij Ondernemersfonds, Helpende Handen (hebben ook in 2018 een bedrag gekregen),
Julius, Peuterspeelzaal (verklaring toevoegen waarom het is verhoogd (wettelijke plicht)).

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekstukken.
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AKKOORDSTUKKEN
Er zijn geen akkoordstukken.

5

Organisatie
Loco-secretaris van Eck meldt dat collega I. K. en haar man gisteren ouders zijn geworden van
zoon R. Het college brengt haar felicitaties over en stuurt een kaart met attentie. Daarnaast wordt
vandaag vanuit alle collega's een mooie bos bloemen gestuurd.
Sliedrecht heeft met ingang van 1 oktober 2019 dhr. N. K. als gemeentesecretaris benoemd. Het
college wenst een felicitatiekaart te sturen.
Dhr. C. P. wordt per 1 oktober 2019 benoemd tot algemeen directeur en regiosecretaris van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Er is al een felicitatiekaart verstuurd.
Op 19 september 2019 vindt in Landvast het officiële afscheid van collega dhr. W. R. plaats. Ook
dhr. J. S. gaat met pensioen en heeft gekozen voor een afscheid in kleine kring in september 2019.
Op 19 september 2019 vindt een bijeenkomst in het kader van organisatieontwikkeling plaats
waarbij de stand van zaken wordt weergegeven en de teams aangeven waar zij staan. Het college is
hiervoor uitgenodigd.
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Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 30 juli 2019
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Wethouder Kraijo informeert het college dat hij de dossiers Gebiedsvisie Kinderdijk, Havengebied
en Mogelijke Verplaatsing Camperplaatsen zowel inhoudelijk en als qua planning aan elkaar gaat
koppelen.

7.1.1

Terugblik zomerreces 2019
Loco-burgemeester Verheij meldt dat er vorige week intensieve gesprekken hebben
plaatsgevonden met het bestuur van Stichting Jeugdland en met Stichting Huttendorp om ervoor te
zorgen dat beide evenementen in goede orde verlopen deze week. Er is onder andere afgesproken
dat er niet lang na beide evenementen een evaluatie plaatsvindt.
Het college bespreekt de media-aandacht die de Kledingbank in de afgelopen periode heeft
gezocht. Het verzoek tot aanvullende subsidie (€ 1.800) is binnen ambtelijk mandaat afgeregeld.
Het college ziet in dit geval graag 2 extra voorwaardes aan de subsidie toegevoegd; te weten (1)
het daadwerkelijk op factuurniveau verantwoorden van de uitgaven en (2) een oproep om zelf
fondsenwerving te starten.

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Voor de volgende collegevergadering staan 2 agendapunten gepland:
1.

Stand van Zaken Kinderdijk: voorbereiden gezamenlijke raadsbijeenkomst met Molenlanden.

2.

Voorbereiding raad 10 september 2019 naar aanleiding van Algemene Beschouwingen.

Pagina 3

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Vandaag en volgende week staat geen bezoek/themamiddag gepland.
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REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.1.1

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 3 september 2019
Wethouder Zandvliet gaat in het portefeuillehouders-overleg Sociaal een presentatie geven over
interventies in het sociaal domein van Alblasserdam. Gekozen is voor de projecten Kansrijk
Alblasserdam en Bewegen op Recept.

8.1.2

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 5 september 2019
Loco-burgemeester Verheij meldt de stand van zaken over de uitvoering van de taakstellende
opdracht vanuit de Drechtraad om binnen de GRD begroting € 5 miljoen aan maatregelen te
vinden.

8.1.3

Vooruitblik ONS-D vergadering d.d. 29 augustus 2019
Geen bijzonderheden.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Geen bijzonderheden.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de brief van de voorzitter van de afdeling Drechtsteden en
Alblasserwaard Alzheimer Nederland waarin het symposium 'Samen werken aan een
dementievriendelijke regio' staat aangekondigd.

11

SLUITING
Loco-burgemeester Peter Verheij sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 3 september 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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