Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

10-09-2019

Tijd

09:00 - 14:00 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

2.1

Strategische discussie: Voorbereiding bezoek Commissaris van de Koning (CdK)
Het college bespreekt in het bijzijn van het MT, de bestuursadviseur en de projectleider het
aankomende bezoek van de CdK in zijn rol als Rijksheer. Het bezoek staat gepland op 19
december 2019. Het college wil de CdK graag laten zien waar een klein dorp groot in kan
zijn door een aantal maatschappelijke samenwerkingspartners voor te stellen waarmee de
samenlevingsagenda wordt uitgevoerd en een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingen te
bezoeken. Zij wil daarnaast inzoomen op de inzet die Alblasserdam levert binnen de regio
en aandacht vragen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Strategische discussie: Voorbereiding werkbijeenkomst Begroting2020
Het college bespreekt in het bijzijn van het MT en de financieel adviseurs de laatste
financiële stand van zaken op zowel rijk, regio als lokaal niveau en neemt de lokale
mogelijkheden voor het doorzetten van een kanteling op Sociaal Domein door. Vanavond
vindt een werkbijeenkomst plaats met de raad waarin dit op hoofdlijnen doorgesproken zal
worden.

2.2
2.1

Presentatie inrichting gemeentehuis
Het college ontvangt de architect en de projectleider van de renovatie gemeentehuis. De
architect geeft een presentatie over de ' looks and feels' van het inrichtingsvoorstel
gemeentehuis (de vaste inrichting, losse inrichting en kleurenpalet).
Er is vanuit zowel bezuinigingsoogpunt als duurzaamheid gekozen voor zoveel mogelijk
tweede kans meubilair voor de losse inrichting. Verder is gekozen voor een warme doch
professionele uitstraling en is er veel aandacht voor een goede ontvangst en prettige
werkplekken.

2.3

Strategische discussie: Aanlegsteigers bootjes Waterhoven
Het college bespreekt de memo over de perikelen rondom het aanleggen van bootjes van de
bewoners van Waterhoven. Het college is van mening dat het voorstel nog niet besluitrijp is
en verzoekt de initiatiefnemers het draagvlak voor hun voorstel beter te onderzoeken
alvorens besluitvorming van de gemeente te vragen.

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

Benoeming ambtenaren van de burgerlijke stand.
Voorstel:
Het benoemen van nieuwe ambtenaren van de Burgerlijke Stand van de Gemeente
Alblasserdam voor de periode dat zij in dienst zijn bij Dienstverlening Drechtsteden.

Besluit
Conform met inachtneming van wijziging.
4.2

Deelneming van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in de
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
Voorstel:
De raad voor te stellen:
1.

Kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 4 juli 2019
om deel te nemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen.

2.

Geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het algemeen bestuur van
de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake
deelneming in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen.

Besluit
Conform.

4.3

Toename aantal gemeentelijke monumenten
Voorstel:
1.

Cortgene 6 definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Besluit
Conform.
5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris meldt de actuele organisatie-zaken.
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6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 3 september 2019

Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Eet mee
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit gesprek met oprichter initiatief Eet mee over
een mogelijke nieuwe locatie voor Eet Mee. De locatie Postduif is niet meer beschikbaar.
MFC is aangeboden als alternatieve locatie.
Subsidieaanvraag zonnepanelen Sporthal Blokweer
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de subsidieaanvraag is afgewezen vanwege gebrek aan
bewijs van start van werkzaamheden. De stichting gaat bezwaar aantekenen.
MFC
Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij als bestuurder van Smile (namens college) een
afspraak gaat plannen met Woonkracht10 en Yulius vanwege de brief die is gestuurd aan
Smile met zorgen over de samenwerking binnen het MFC.
Pijlstoep
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er 1 woning reeds verkocht is.

Verbouwing Iveco
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er inmiddels is gesproken tussen de bewoners van de
Ruigenhil en het bedrijf Iveco over de zorg voor schade aan de huizen tijdens de
bouwwerkzaamheden. Ambtelijk is hier iemand aanwezig geweest.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.1.a

Vooruitblik WIJlandoverleg d.d. 17 september 2019
Het college blikt vooruit op het WIJlandberaad. Zij wil de volgende zaken agenderen:

7.2



Kinderdijk : concrete maatregelen;



Thema bereikbaarheid (Westeind, nieuwbouw)

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen

Besluit
Het college bespreekt de uitnodigingen en staat stil bij de festiviteiten van het
Havenfestival.

7.2.1

Bestuurlijke tafel BW&O najaar 2019
Gaat er iemand hier naar toe?
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Besluit
Het college is verhinderd.
7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de volgende strategische discussie: ombuigingen 2020-2023.

7.4

Themamiddag/werkbezoek

7.4.1

Vooruitblik Werkbezoek Oceanco d.d. 17 september 2019
Het college blikt vooruit op werkbezoek aan OceAnco.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

Terugblik Nieuwpoort: Regiodeal
Burgemeester Paans koppelt terug uit bezoek aan Nieuwspoort.

Terugblik collegebezoek Rotterdam
Burgemeester Paans koppelt terug uit regionale bijeenkomst college-ontmoetingen.
8.1.a

Terugblik Drechtstedendinsdag d.d. 3 september jl.
Het college blikt terug op de Drechtstedendinsdag.

8.1.b

Terugblik Drechtstedenbestuur d.d. 5 september jl.
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit het DSB.

8.1.c

Vooruitblik ONS-D d.d. 12 september 2019
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

9.1.a

Terugblik Presidium d.d. 9 september 2019
De burgemeester koppelt terug uit het presidium.

9.1.b

Vooruitblik BIO/Verbonden partijen d.d. 10 september 2019
Zie strategische discussie

9.1.c

Vooruitblik Commissies d.d. 17 september 2019
Het college blikt vooruit op de commissies van 17 september 2019.

9.1.d

Vooruitblik Raadsbezoek in Molenlanden d.d. 17 september 2019
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Het college blikt vooruit op het raadsbezoek Molenlanden inzake toekomstverkenning
Kinderdijk.
10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten

11

SLUITING
Simone sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 17 september 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

Pagina 5

