Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

03-12-2019

Tijd

09:00 - 12:30 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

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.1.2

Burap

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Invoering Wet verplicht geestelijke gezondheid zorg (WVGGZ)
Voorstel:
1.

De GGD Zuid-Holland Zuid, onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, te verzoeken
om in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023, de meldfunctie
WVGGZ, het verkennend onderzoek, het indienen van een aanvraag bij de Officier
van Justitie en de communicatie met melder uit te voeren, en hiervoor een voorstel
in te dienen;

2.

De uitvoerend medewerkers van de GGD Zuid-Holland Zuid, onderdeel Meldpunt
Zorg en Overlast het verkennend onderzoek te autoriseren voor Khonraad, ten
behoeve van invoering van het onderzoeksverslag en het doorzetten van de
aanvraag naar de Officier van Justitie;

3.

Veilig Thuis, onderdeel Crisisdienst 0-100, te verzoeken om het horen van een
betrokkene in relatie tot een besluit voor een crisismaatregel uit te voeren in de
periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, en hiervoor een voorstel in
te dienen;

4.

De uitvoerende medewerkers van Veilig Thuis, onderdeel Crisisdienst 0-100 te
autoriseren voor Khonraad, ten behoeve van invoering van het hoorverslag;

5.

De manager van het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid te verzoeken de
coördinatie van het regio-overleg Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uit
te voeren in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023;

6.

Het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap voor de implementatie Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg, ter overbrugging van het definitieve
bestuurlijk opdrachtgeverschap, te borgen bij de stuurgroep het Zorg en
Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid;

7.

Een regionaal projectleider Implementatie Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg voor 24 uur per week, ter overbrugging van het definitieve
opdrachtgeverschap in 2020, te borgen bij het Zorg en Veiligheidshuis ZuidHolland Zuid;

8.

De wethouders te mandateren voor het nemen van een besluit tot een
cisismaatregel:

9.

De wethouders te autoriseren voor Khonraad ten behoeve van een besluit tot een
crisismaatregel;

10. Saskia Duimelaar en Ben Kraal als coördinerend Wvggz ambtenaar aan te wijzen;
11. De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De met de implementatie samenhangende
kosten van € 26.600 te dekken uit het budget van € 19.000 dat via het
Gemeentefonds beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de Wvggz en de
post onvoorzien 2020 voor een bedrag van €7.600.
12. De kosten van de uitvoering van de Wvggz én de dekking (zoals opgenomen in de
paragraaf financiën) te verwerken in de 1e burap 2020.

Besluit
Conform met inachtneming van wijziging.
3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Prestatieafspraken 2020 Alblasserdam
Voorstel:
1.

De lokale Prestatieafspraken 2020 Alblasserdam met Woonkracht10 en CombiRaad
vast te stellen.

2.

Wethouder Arjan Kraijo te machtigen de Prestatieafspraken 2020 Alblasserdam te
ondertekenen.

3.

De gemeenteraad middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren over de
Prestatieafspraken 2020 Alblasserdam met Woonkracht10 en de CombiRaad.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
3.4.2

Wijzigingsplan geluid en nieuw bestemmingsplan voor de afvoerleiding en parkeerplaatsen
te Hoogendijk te Alblasserdam. (WP Hoogendijk Geluid en BP RWZI leiding Hoogendijk)
1.

In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Parapluherziening Geluid Aan de
Noord –Alblasserdam voor de aangepaste geluidruimteverdeling.

2.

In te stemmen met het (postzegel) ontwerp bestemmingsplan voor het verleggen
van de afvoerleiding en de parkeerplaatsen in afwijking van het bestemmingsplan
Herstelplan Alblasserdam.

3.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze te versturen.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Kraijo krijgt het mandaat
deze wijziging door te voeren.

Pagina 2

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Raadsinformatiebrief vragen PvdA - dec. 2019 - Raadsinformatiebrief vragen PvdA dec
2019
Voorstel;
Kennis te nemen van de Raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de
gemeenteraad.

Besluit
Conform.

4.2

Vaststellen arbeidsvoorwaardenregelingen
Voorstel:
1.

De regionale arbeidsvoorwaardenregelingen en personeelsbeleid ( bijlage 2 tot en
met 7) vast te stellen per 1 januari 2020.2. De lokale
arbeidsvoorwaardenregelingen en personeelsbeleid (bijlage A en B) vast te stellen
per 1 januari 2020.

Besluit
Conform.

4.3

Vaststellen handboek vervanging archiefbescheiden Drechtsteden InProces (handboek ligt
ter inzage bij het secretariaat)
Voorstel:
1.

Het Handboek vervanging archiefbescheiden Drechtsteden InProces vast te stellen.

2.

Te besluiten tot vervanging van archiefbescheiden.

3.

Het vervangingsbesluit conform artikel 1.3 algemene wet bestuursrecht te
publiceren.

Besluit
Conform.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 26 november 2019

Besluit
Conform.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Afsluiting Wantijbrug
In januari gaat de brug uit bedrijf. Het college vraagt aandacht voor communicatie naar
ondernemers en medewerkers.
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Bewonersavond Polderse Molenweg inzake camperplaats
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit bewonersavond van gisteren. De avond was niet
druk bezocht.

Zonnepanelen Sportcentrum
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de subsidie voor de zonnepanelen BSSA alsnog is
goedgekeurd.

Landvast
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit bestuurlijk overleg Landvast.
Subsidieaanvraag 2020 is ingediend. Soli Deo Gloria heeft aangegeven te willen vertrekken
uit Landvast omdat de kosten te hoog zijn. Het college wenst de waarderingssubsidie te
verhogen met als voorwaarde gebruik van publieke voorziening Landvast.
7.1

Voorraadagenda

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen en blikt vooruit op de zomervakantie.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.3.1

Vooruitblik - vragen en discussie m.b.t. Integraal Preventieplan (IPP 2020 - 2023) Wmo,
Wpg, Jeugd- en Participatie-wet + Hans Erkens d.d. 10 december 2019
Het college neemt kennis van de strategische discussie voor volgende week.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.1.1

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 3 december 2019
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag van vandaag met onder andere
Regiodeal.

8.1.2

Vooruitblik Drechtstedenbestuur d.d. 5 december 2019
Het college blikt vooruit op het DSB. Alblasserdam is afwezig op 5 december 2019.

Pagina 4

8.2

Adviesnota Algemeen Bestuur GHNT dec 19, Concept Regiovisie en Actieplan HGKM ZHZ

Besluit
Het college neemt kennis van de stukken en besluit de stukken zonder inhoudelijke
oplegger naar de raad te sturen ter kennisname.
9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

9.1.1

Terugblik Raad d.d. 26 november 2019
Het college blikt terug op de raad van 26 november 2019.

9.1.2

Vooruitblik Commissies d.d. 10 december 2019
Het college blikt vooruit op de commissievergadering van 10 december 2019.

9.1.3

Vooruitbik Presidium d.d. 4 december 2019
Het college blikt vooruit op de vergadering van het presidium.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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