Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

13-03-2018

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Kamer Burgemeester

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
DO en aannemersovereenkomst Lammetjeswiel
Het college bespreekt het DO en de Aannemersovereenkomst van het Lammetjeswiel. Het is
voor de eerste keer dat de gemeente werkt met een bouwteam.
Er is in het veld discussie ontstaan over het soort helofytenfilter dat wordt aangebracht in
het Lammetjeswiel. In het projectplan, in het VO en in het DO wordt uitgegaan van een
vloeiveld als helofytenfilter. De Groene Long en het DaVinci college hebben onderzoek
gedaan naar een luxer helofytenfilter. Ambtelijk wordt aangegeven dat deze studie (nog)
ontoereikend is om iets dergelijks te realiseren en dat er (voorlopig) geen financiële
mogelijkheden zijn voor verdere studie en realisering.
De burgemeester constateert dat er bij de Groene Long andere verwachtingen zijn m.b.t.
inrichting van het gebied. Het college betreurt dit en staat samen met de ambtelijke
vertegenwoordiging uitgebreid stil bij het proces en de communicatie tussen de partijen.
Het college constateert dat de documenten en de ambtelijke toelichting een consistent
beeld laten zien over aanleg vloeiveld. Het is echter goed denkbaar dat er vanuit
enthousiasme bij school en Groene Long beeldvorming is ontstaan over de meest optimale
oplossing. Het college wil de Groene Long graag de gelegenheid geven ook haar kant van
het verhaal te vertellen. Portefeuillehouder Kraijo gaat dit gesprek aan. Eventueel opgevolgd
door een gesprek met ambtelijke vertegenwoordiging.

Met betrekking tot de gevraagde besluitvorming constateert het college dat het gevraagde
besluit volgend is op raadsbesluit maart 2016 en dat de risico-afweging zodanig is dat
besluit vandaag genomen moet worden. Mocht Groene Long nog met nieuwe feiten komen,
dan kan daar alsnog op geacteerd worden.
3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.
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3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

3.4.1

Voortgangsrapportage van de Duurzaamheidsagenda

Voorstel:
1.

Raad te informeren over de voortgang van de Duurzaamheidsagenda 2016-2020

Besluit:
Conform met inachtneming van de volgende opmerkingen:
Het college ziet dat er op veel fronten inspanningen zijn gedaan die bijdragen aan de
duurzaamheidsambities. Tegelijkertijd constateert zij dat er veel ballen in de lucht worden
gehouden en dat focus en prioritering ontbreken. Het gevaar bestaat dat hierdoor
uiteindelijk niet de gewenste resultaten behaald worden. Het college wil in de RIB aangeven
dat gewaakt moet worden voor vertroebeling van de realisatiekracht door te veel activiteiten
na te streven en pleit daarom voor meer focus en prioritering in plaats van doorgaan op de
ingeslagen weg. Daarnaast wil zij het nieuwe college het advies geven het belang van
duurzaamheid in overheidshandelen nog nadrukkelijker te profileren in haar nieuwe
programma en in plaats van losstaande activiteiten nog meer te zoeken naar mogelijkheden
van inclusief beleid.
Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat de bestuurlijke en ambtelijke sturing op
duurzaamheid versterkt wordt, de verantwoordelijkheid hiervoor gedeeld wordt en niet bij
slechts een aantal aanjagers wordt neergelegd. Het college adviseert het nieuwe college hier
in haar nieuwe programma nadrukkelijk aandacht aan te geven.
Portefeuillehouder Kraijo krijgt het mandaat de RIB tekstueel aan te passen op
bovenstaande duiding.
4

AKKOORDSTUKKEN

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 6 maart 2018

Besluit:
Conform.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Fietspad Oostkinderdijk
Portefeuillehouder Verheij meldt stand van zaken m.b.t. fietspad. Overeenkomsten zijn zo
goed als rond. Watervergunning is bijna gereed. Er is een voorlopige voorziening
aangevraagd. Het college adviseert het plaatsen van het bouwbord uit te stellen tot de
uitspraak.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik vrijwilligersevent 9 maart 2018
Het college blikt terugkoppeling het vrijwilligersevent. Complimenten voor organisatie door
de SWA.
Vooruitblik lijsttrekkersdebat 15 maart 2018
Het college blikt vooruit op het lijsttrekkersdebat.
WIJlandberaad 20 maart 2018
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Het college heeft voorkeur om het overleg uit te stellen tot na de verkiezingen. Zij wil wel
graag gebruik maken van de geplande lunch met het eigen college.
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
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
DSB 8 maart 2018
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit DSB vergadering.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Vooruitblik werkbijeenkomst Raad rapport Berenschot 13 maart 2018
Het college blikt vooruit op de werkbijeenkomst van vanavond.

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2018
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

