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

1

05-02-2019
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
Geen bespreekpunten.

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

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2019
Voorstel:
1. Het besluit: 'Mandaatbesluit omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2019' vast te stellen en
conform de Algemene wet Bestuursrecht bekend te maken.
2. Het besluit 'Mandaatbesluit omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2019' te ondertekenen.
Besluit
Conform onder voorwaarde dat college actief geïnformeerd wordt over afhandeling Wob-verzoeken.
Graag opnemen in toelichting mandaatbesluit.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Uittreden BNG Gebiedsontwikkeling uit ROM-D
Voorstel:
In te stemmen met:
1. Uittreding BNG Gebiedsontwikkeling uit ROM-D conform bijgevoegd voorstel;
2. De gemeenteraad te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde concept
raadsinformatiebrief.
Besluit
Conform.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 29 januari 2019
Besluit
Conform met in achtneming van een toevoeging.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Volmacht
Burgemeester meldt dat hij volmacht heeft gegeven aan wethouder Zandvliet voor ondertekenen
exploitatieovereenkomst Landvast.
Opschoonactie
Peter Verheij koppelt terug uit ervaringen van actie zwerfafval Peter v.d. Spoel. Het college vraagt de
organisatie mee te denken over waar afval te brengen na dag opruimen. 23 maart 2019 Landelijke
Opschoondag. Gewenst dat er dan een oplossing is.
Jongerenwerker
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat jongerenwerker Jonathan de gemeente gaat verlaten. Het
college betreurt dit zeer.
Solidariteitsdiscussie
Portefeuillehouder Verheij en Portefeuillehouder Zandvliet bespreken hun inspanningen voor creëren
gedeeld urgentiebesef regio.
Veenmos
Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij gesproken heeft met inwoners van de Veenmos. O.a. over
overlast bomen en overlast zwembad (geluid en overlast jeugd).
Nachtwandeling Natuurpaspoort
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de wandeling een succes was.
Vivenz
Portefeuillehouder Zandvliet heeft gesproken met Vivenz over huidige ontwikkelingen. Er zijn wat
zorgen waar de portefeuillehouder later op terug zal komen.
Herdenking
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat herdenking in sneltreinvaart begint te geraken. Belgische
Luchtmacht heeft toegezegd dat ze ode met F16's willen brengen. Deze week moet een programma
op hoofdlijnen met tijdstip dat overvliegen moet plaatsvinden. Deze week moet er aanvraag uit.
College wil dit aanbod graag aannemen.
Staphorst - Participatiebeleid
Burgemeester koppelt terug uit presentatie gemeente Staphorst. Erg inspirerend.
Scan Binnenlandse Zaken
Burgemeester koppelt terug dat steeds meer burgemeesters reële dreiging hebben ondervonden
afgelopen jaar. Kosten voor beveiliging lopen op bij gemeenten. College adviseert burgemeester
scan BZ te doen. (CCV). De gemeentesecretaris is gevraagd dat te organiseren.

Plantontwikkeling locaties Oost-Kinderdijk
Wethouder Kraijo heeft gemeld dat in het kader van de planontwikkeling locaties Oost Kinderdijk de
ontwikkelaar maandagavond met de Groene Long heeft vergaderd en dat de ontwikkelaar op basis
daarvan nog mogelijkheden zag om het plan dusdanig aan te passen dat de Groene Long ook
tevreden kan zijn. Het college gaat akkoord met het verzoek van de ontwikkelaar om het plan dan
ook van agenda van het komend presidium te halen.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik gesprek met Voorgangers d.d. 29 januari 2019
Het college blikt terug op gesprek voorgangersoverleg. Najaar nieuw gesprek plannen.

7.2

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

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Besluit
Het college blikt vooruit op de geplande strategische discussies. Thema Solidariteit op de 19e
agenderen (voor bezoek sociale dienst).

7.4

Themamiddag/werkbezoek

7.5

MT/B&W planner
Het college neemt kennis van de BW planner.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik DSB-Bestuur 7 februari 2019
Het college blikt vooruit op het DSB.
Terugblik ONS-D 31 januari 2019
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit het ONS-D. O.a. portefeuilleverdeling ONS-D, aanwezigheid
ambtenaren bij PFO's.
Vooruitblik WIJ-landberaad 12 februari 2019
Het college blikt vooruit op WIJ-landberaad.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Raad d.d. 29 januari 2019
Het college blikt terug op de raadsvergadering van 29 januari 2019.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 12 februari 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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