Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

02-06-2020

Tijd

9:00 - 12:00 uur

Locatie

Via MS Teams

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.

Vandaag is de eerste dag dat de Publiekswinkel op Cortgene 2 haar deuren opent. Het
gebouw wordt naar verwachting 5 juni 2020 opgeleverd. Burgemeester ontvangt om 10.30
uur eerste inwoner aan de balie.

2

CORONA

2.1

Corona - wekelijks overzicht

Besluit
Het college neemt kennis van het weekoverzicht Corona.
2.2

Corona - ingekomen stukken

Besluit
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken Corona-gerelateerd.
2.2.1

Brief Ned. Ver klinische geriatrie over coord. rol van gemeenten inzet bezoek ouderen
tijdens Covid-19

2.2.2

Kamerbrief + over + financiele + impact + corona maatregelen op medeoverheden

2.2.3

Update Drechtwerk

2.2.4

Kamerbrief Overeenkomst met Sociale Partners

2.2.5

Compensatie coronacrisis voor gemeenten

2.2.6

VNG Ledenbrief

2.2.7

Reflectie Coronacrisis en uitdagingen voor lokaal bestuur

2.3

Corona - besluitvormende stukken

2.4

Corona - ter kennisname / mededelingen / rondvraag

2.4.1

Raadsmemo nieuwe vorm toezicht

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
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Aanwijzingsbesluit Betredings- en verblijfverbod recreatiegebied Lammetjeswiel
Voorstel
1. Met terugwerkende kracht per 29 mei 2020 in te stemmen met het
aanwijzigingsbesluit Betredings- en verblijfverbod recreatiegebied
Lammetjeswiel :

Besluit
Het college neemt kennis van het bijgevoegde aanwijzingsbesluit cameratoezicht dat de
burgemeester genomen heeft.
Het college besluit het Lammetjeswiel dagelijks tussen 00.00 tot 05.00 uur aan de
openbaarheid te onttrekken.
4.2

Jaarverslag 2019 Commissie van Advies voor de bezwaarschriften Gemeente Alblasserdam
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 van de Commissie van
Advies voor de bezwaarschriften Gemeente Alblasserdam.
2. Middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief de raad voor te stellen
kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 van de Commissie van
Advies voor de bezwaarschriften Gemeente Alblasserdam.

Besluit
Conform.
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4.3

Mercon Kloos
Voorstel:
1. Instemmen met bijgaande RIB
2. De RIB ter informatie en ter beantwoording van de schriftelijke vragen
van de CDA-fractie aan de raad te zenden.

Besluit
Conform.
4.4

Vaststelling beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering en handhaving Wet kinderopvang
Voorstel:
1. De beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering en handhaving
Wet kinderopvang gemeente Alblasserdam 2020 vast te stellen.

Besluit
Conform.
4.5

Vooroverleg bouw- en/of gebruiksactiviteiten - Dam 24
Voorstel:
1. Positief te oordelen op de aanvraag vooroverleg Dam 24 mits deze
wordt uitgewerkt binnen de gestelde voorwaarden.

Besluit
Conform.

Toelichting
Het college wil in de brief een extra randvoorwaarde opnemen dat toekomstige
vergunningaanvragen voorgelegd worden aan de welstandscommissie.
5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Onder andere de enorme
inspanning van alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat De Rederij open is voor
publiek. Het college waardeert deze inzet enorm.

5.1

Voorraadagenda

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging.

Toelichting
Vanaf volgende keer wordt de voorraadagenda samen met de lijst vertrouwelijke stukken en
met de lijst openstaande moties aangeboden aan het presidium.
5.2

Reisgids en praatplaat
Het college neemt kennis van de reisgids en de praatpaal. Een herkenbaar beeld.
Complimenten aan de opstellers.
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6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 26 mei 2020

Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Geen bezoeken gepland.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

Regiodeal
Het college bespreekt de stand van zaken dealmaking.

8.1

Terugblik ONS-D d.d. 28 mei 2020
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. Onder andere proces dealmaking Regiodeal
en Regionale Projecten Portfolio. Ook een verzoek aan de colleges Drechtsteden. Op 3 juli
staat een collegeconferentie Drechtsteden gepland in het Postiljonhotel. Vanaf die datum is
fysiek bijeenkomen weer toegestaan tot 100 man mits er 1,5 meter afstand gehouden
wordt. De vraag is of de colleges een fysieke bijeenkomst zien zitten. Alternatief is over de
zomervakantie tillen.
Het college van Alblasserdam ziet veel waarde in het voor de zomervakantie fysiek bij elkaar
komen. Er speelt een hoop in de regio en dan is het belangrijk elkaar in de ogen te kunnen
kijken.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Vooruitblik Presidium d.d. 3 juni 2020
Het college blikt vooruit op het presidium.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.
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11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 9 juni 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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