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

12-06-2018
9:00 - 14:30 uur
Inspiratieruimte
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

1

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

3.2.1

Rekenkameronderzoek Waar voor je geld
Het college wordt gevraagd in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport
Waar voor je geld.
Besluit
Conform met inachtneming van1 wijziging.
Toelichting
Het college ontvangt graag de planning van het project vernieuwing website en wenst een presentatie
over het project te ontvangen.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Haalbaarheidsonderzoek naar vier iconische kunstwerken binnen de Drechtsteden
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het benodigde haalbaarheidsonderzoek naar vier iconische
kunstwerken binnen de Drechtsteden en bijbehorende kostenverdeling
2. In te stemmen met de voorgestelde kostenverdeling voor de financiering van het
haalbaarheidsonderzoek
3. Akkoord te geven op het benodigde budget van €10.000 welke ten laste wordt gelegd op
de reguliere begroting 2018 van de afdeling RMO.
Besluit:
Conform. Het college staat positief tegenover een haalbaarheidsonderzoek naar iconen
Drechtsteden. M.b.t. de plannen voor de brug over de Noord voert het college discussie over de
meerwaarde en de realiseerbaarheid van de plannen. Het college wil in het onderzoek duidelijkheid
over de complexiteit en doorlooptijd rekening houdend met de geplande renovatie van de brug. Het
college geeft de onderzoekers mee dat de iconische betekenis centraal moet staan en dat een
hotelfunctie slechts 1 van de mogelijke toepassingen is. Zij wil ook graag het alternatief van het
uitlichten van de brug meenemen in onderzoek.

Toelichting
Wethouder Verheij geeft aan dat naar zijn smaak het karakteristieke Rijksmonument over de brug
teveel wordt aangetast door de wijze waarop er een icoon van gemaakt wordt. Hij pleit voor een
minder rigoureuze toepassing die meer recht doet aan het cultureel erfgoed.
4

AKKOORDSTUKKEN

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 5 juni 2018
Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
SWA
Portefeuillehouder Zandvliet geeft aan dat ze positieve vibe krijgt van ontwikkelingen (bestuur)SWA.
Het bestuur denkt constructief en creatief mee met de invulling van de samenlevingsagenda.
Jeugdgemeenteraad
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat twee leden van de jeugdgemeenteraad hebben aangekondigd
te stoppen. Inmiddels hebben zich vier nieuwe jongeren gemeld.
Accountant
Wethouder Verheij geeft stand van zaken accountantscontrole.
Werkbezoek Imker
Portefeuillehouder Kraijo verzoekt een werkbezoek in te plannen met Imker Hartkoorn.
Share’n go
Portefeuillehouder Kraijo verzoekt een werkbezoek in te plannen met Share’n go.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik werksessie Samenlevingsagenda 12 juni 2018
Het college blikt vooruit op de werksessie.
Terugblik aftrap vitaliteitsweken 11 juni 2018
Het college blikt terug op de start van de vitaliteitsweken.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Niet besproken.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de geplande strategische discussie.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
IBP
Het college stemt in met het advies.
Portefeuilleverdeling Drechtstedenbestuur
Het college bespreekt de gewenste portefeuilleverdeling ter voorbereiding op rondgang burgemeester
Kolff en regiosecretaris Van den Wijngaard.
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8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Drechtstedendinsdag 5 juni 2018
Het college blikt terug op de Drechtstedendinsdag.
Terugblik Drechtstedenbestuur 7 juni 2018
Het college blikt terug op de DSB vergadering.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Geen bespreekpunten.

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekstukken.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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