Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

07-05-2019

Tijd

9:00 - 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

Simone afwezig - Herman vervangt
09.00 - 12.30 uur - Reguliere openbare B&W vergadering
10.00 - 10.30 uur - Zienswijzen begroting 2020 DG&J en GRD + Dennis van der Graaf
10.30 - 11.00 uur - BSSA + Dennis van der Graaf en Jaap Schipper

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE

2.a

Voorraadagenda

Besluit
Volgende week nogmaals bespreken. Wel na PFO van wethouder Zandvliet, aanstaande donderdag,
versturen naar griffier.

Toelichting
Voorraadagenda moet nog worden besproken in de diverse pfo's. Gezien de vele wijzigingen bij
wethouder Zandvliet kan de voorraadagenda pas verstuurd worden richting griffier na dit pfo
aanstaande donderdag. Mochten er toch nog aanvullende opmerkingen komen uit andere pfo's dan
actuele volgende week dinsdag na bespreking in het college nogmaals versturen.
3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Startnotitie Toezicht en Handhaving 2019
Voorstel:
1.

Kennis nemen van de praktijkanalyse en de daaruit voortvloeiende dilemma's;

2.

Instemmen met de voorgestelde lijnen en daarmee ook prioritering van toezicht en
handhaving op basis van de analyse, Samenlevingsagenda 2.0 en vastgestelde
documenten zoals het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020, het Drugs- en
coffeeshopbeleid gemeente Alblasserdam (2017), Aanpak Woonoverlast,
Evenementenbeleid 2017 en de APV;

3.

Instemmen met uitgangspunten van toezicht en handhaving;

4.

Opdracht geven tot uitwerking van handhavingsbeleid 2019-2023 op basis van deze
uitgangspunten;

Besluit
Conform met in acht name van redactionele wijzigingen.

Portefeuillehouder heeft mandaat om wijzigingen door te voeren.

Toelichting
Meer ambtelijke verbinding tussen de verschillende gebieden met name verbinding met het sociale
domein. Binnen Team veiligheid kan deze verbinding worden gelegd.
De formulering dat er "Teveel regels" zijn is te bout. "Er zijn veel regels" is een betere omschrijving.
Het handhavingsbeleid moet eraan bijdragen hoe er met deze vele regels moet worden omgegaan.
Daarbij geldt dat regels naast een handhavend element ook een ordenend en gedragsbeinvloedend
element bevatten.
Het voorstel wordt aangeboden aan de raad met een behoorlijke disclaimer op de financiën.

Beslispunt 4 voorstel en ontwerp besluit aanvullen met de tekst: "Voor alsnog opdracht geven tot
het uitwerking van handhavingsbeleid 2019-2023 op basis van deze uitgangspunten, waarbij
rekening moet worden gehouden met ingrijpende financiële keuzes door met name de
kostenstijging in het sociaal domein en deze keuzes nader uit te werken in de PPN en begroting
2020.
3.1.2

Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2019
Voorstel:
1.

Vaststellen van het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019

2.

Instemmen met de Raadsinformatiebrief

Besluit
Conform.
Tekstueel aanpassen.
Portefeuillehouder heeft mandaat om tekst aan te passen.

Toelichting
Tekst meer ontschotten, integrale aanpak met bijvoorbeeld jeugdzorg.
3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.1

Concept zienswijze begroting 2020 DG&J en concept zienswijze begroting 2020 GRD
(Opinierend bespreken def. besluitvorming 14 mei 2019)
De GR Drechtsteden en GR Dienst Gezondheid en Jeugd hebben recent de concept begroting 2020
voor zienswijze aan de gemeente voorgelegd. Gezien het grote financiële belang van deze
begrotingen voor de gemeente Alblasserdam hebben wij in overleg met de portefeuillehouders
Verheij en Zandvliet getracht de concept zienswijzen al te behandelen in het college van 7 mei
2019 om de raadsronde van mei nog te halen. Bijgevoegd zijn:
•

De aanbiedingsbrief en concept begroting 2020 van de GRD

•

De aanbiedingsbrief en concept begroting 2020 (en concept jaarstukken 2018) van de GR
DGJ

•

Concept zienswijze DGJ
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Maandag 6 mei 2019 wordt het financieel effect op de begroting 2020 van de gemeente
Alblasserdam nog besproken met de portefeuillehouder Financiën. Naar aanleiding van deze
bespreking volgt nog een aanvullende tekst voor de zienswijze DGJ en de concept zienswijze GRD.
Deze worden maandag nagezonden met een collegeadvies en concept raadsvoorstel.

Besluit
Conform.
Met onderstaande aanvullingen.

Toelichting
Het voorstel wordt besproken met deelname van de controller en teamleider MO.

DG&J
Technische vragen uit de zienswijze laten. Wel een zin opnemen waarin wel wordt verwezen naar
de technische vragen die ambtelijk worden gesteld om zo ze wel zichtbaar te houden.
In de tekst steviger vragen om terug gave van de middelen volgens de afgesproken verdeelsleutels.
Tekst beginnen met een samenvatting van de punten om zo gelijk helder onze zienswijze neer te
zetten.
De voorkeur heeft om alleen ambities te realiseren waar daadwerkelijk middelen voor zijn.
Belangrijk is om het verschil tussen begroting en Rijksbijdrage inzichtelijk te krijgen.
Taskforce verbinden met beide zienswijzen.
Expliciet maken wat we lokaal doen. Ook verdeling van taken ter discussie stellen geldt ook voor
gedelegeerde taken.
De rekensleutels opnieuw beoordelen. We sluiten niet uit dat de solidariteit de afgelopen jaren
stelselmatig aan 1 kant valt dan. Dit wordt dan ook niet als eenmalige solidariteit gezien maar een
structurele opgave voor deze individuele gemeente.
Het woordje "graag" uit het verzoek aan Drechtstedenbestuur halen.
3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Prestatieafspraken Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) 2019
Voorstel:
1.

Bijgaande prestatieafspraken Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) voor 2019 vast te
stellen;

2.

SWA middels een brief in kennis te stellen van de prestatieafspraken voor 2019.

Besluit
Conform.

Toelichting
College is bewust van het ontbreken van de zwaardere buurtbemiddeling. Incidenteel zal dit om
extra middelen vragen. Wel de vraag om de zwaardere buurtbemiddeling structureel vorm te
geven. (Eventueel regionaal)
HS neemt dit mee richting MT.
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3.3.2

Proces aanbesteding nieuwbouw De Twijn
Voorstel:
1.

In te stemmen met het meervoudig onderhands aanbesteden van de nieuwbouw van het
Integraal Kindcentrum De Twijn.

Besluit
Conform
PH objectieve criteria. Toetsing van alle aanbieders volgens goede toetsing.

Toelichting
Geheime RIB over de VNG reken systematiek dat het hoger krediet noodzakelijk is met disclaimer
dat rekening wordt gehouden met verdere prijsstijgingen in de markt die niet door budget wordt
afgedekt.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Stand van zaken Gebiedsperspectief Kinderdijk
Voorstel:
1.

Kennis te nemen van de Verkenning toekomstbeelden Werelderfgoed – op weg naar een
Gebiedsperspectief Kinderdijk (van bureau Defacto)

2.

Deze verkenning zonder appreciatie of opinie toe te sturen aan de Gemeenteraad

3.

Instemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

Besluit
Aanhouden.

Toelichting
Tekstueel aanpassen en volgende week terug in het college.
4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Bodemonderzoek Polder Blokweer .
Voorstel:
1.

Geen saneringsmaatregelen te treffen voor perceel C 2414 (variant III uit bijlage 1) en
variant III uit te werken.

2.

Mevrouw R. een aanbod tot uitgifte in erfpacht te doen uitgaande van een kadastrale
registratie van een beschikking ernst en spoedeisendheid.

3.

Perceel C 2414 aan de markt in erfpacht aan te bieden als mevrouw R. het perceel niet
zonder het nemen van saneringsmaatregelen wenst te verkrijgen middels uitgifte in
erfpacht.

4.

De huidige bruikleenovereenkomst voor wat betreft perceel C 2414 beëindigen per 31
december 2019.

5.

In de overeenkomst voor wat betreft perceel C 2414 op te nemen dat een beschikking
ernst en spoedeisendheid wordt aangevraagd, het perceel in huidige staat wordt geleverd
en dat er een gebruiksbeperking is voor grondbewerkingen ter plaatse van de gedempte
sloot waardoor grondbewerkingen beperkt moeten blijven tot de bodemlaag waarin geen
stortmateriaal aanwezig is (vanaf maaiveld tot 0,1 a 0,4 m-mv).
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6.

De huidige bruikleenovereenkomst voor wat betreft perceel C 6392 beëindigen per 31
december 2019.

7.

Wethouder Verheij volmacht te geven dit dossier verder af te wikkelen.

Besluit
Conform.

4.2

Ontwerp omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan en wijzigingsplan Schenk te Nieuwland
Parc 101, 112, ongenummerd, 113 en 399 inclusief coördinatiebesluit
Voorstel:
1.

De raad voor te stellen om een coördinatiebesluit te nemen.

2.

A. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het
bestemmingsplan Herstelplan Alblasserdam.
B. In te stemmen met het opnemen van een (aangepaste) veiligheidscontour.
C De raad voor te stellen om de (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven.

3.

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

4.

In te stemmen met het sluiten van een kosten- en planschade-overeenkomst met de
verzoeker.

5.

De ontwerpbeschikking m.b.t. de omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en het ontwerp wijzigingsplan gezamenlijk ter inzage te leggen zodra de
gemeenteraad het coördinatiebesluit heeft genomen en heeft ingestemd met de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen.

Besluit
Conform.
Met aanvulling over toezicht.

Toelichting
Tekstueel scherper dat het niet alleen een goed bedrijf is dat voldoet aan de hoogste eisen maar
ook dat er duidelijk toezicht zal worden gehouden vanuit OZHZ (alleen bij onregelmatigheden
wordt er opgeschaald).
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4.3

Concept verslag groepsinterview evaluatie gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
Voorstel:
1.

kennis te nemen van het concept verslag van de bespreking op 26 februari 2019 en
indien gewenst wijzigingen aan te brengen.

Besluit
Kennis van genomen.

5

Organisatie (S. van Heeren)

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 23 april 2019

Besluit
Vastgesteld.
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7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Besluit
Wethouder Verheij koppelt voortgang Nedstaal terrein terug. Tevens herhaalt hij de conclusie dat
het Nedstaal gebouw geen beeldbepalend pand is dus kan gesloopt worden. Met uitzondering van
het deel dat behoort tot het beschermd dorpsgezicht.

Besluit
Ontwikkelgebied Kassen Jonker.

Besluit
PFO middelen.

Besluit
Wethouder Verheij koppelt terug vanuit VNG

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.1.a

Terugblik Lintjesregen d.d. 26 april jl.

Besluit
Geslaagd feest.
7.1.b

Terugblik Koningsdag d.d. 27 april jl.

Besluit
Veel gedecoreerden aanwezig op aubade.
Geslaagd feest
7 .1.c

Terugblik Dodenherdenking d.d. 4 mei 2019

Besluit
Mooie herdenking. Burgemeester heeft waarderende reacties ontvangen.
7.1.d

Memo "gratis trouwen" (Jaap)

Besluit
College is akkoord met memo. Gratis trouwen voortaan alleen mogelijk voor inwoners
Alblasserdam.
7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Uitnodigingen worden besproken.

7.2.a

Officiele openingshandeling Dirk supermarkt door Arjan

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
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14 mei 2019: Stand van zaken Jeugd

Besluit
Eerst financiële vooruitblik. PPN en jaarrekening. Afhankelijk of er dan nog Voldoende tijd is, nader
in te vullen met Stand van zaken jeugd.
8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8 .1.a

Terugblik Extra ONS-D d.d. 25 april 2019

8.1.b

Terugblik ONS-D d.d. 6 mei 2019

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

10

INGEKOMEN STUKKEN / RONDVRAAG

10.1

Ter kennisname 2 brieven Toekomst regionale samenwerking

10.2

Vragen van D66

Besluit
Mondelinge beantwoording en stukken opsturen. Verder memo volgende week in college.
10 .3

Vragen college inzake Waterbus aanbesteding

10.4

Bio woonkracht10

Besluit
Check uitvoeren.

Toelichting
Evelyn is dit afgestemd met de griffier?
10.6

Consultatie zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DG&J
Recent (26 maart 2019) is hier ook al over gesproken in het college. Veel van de opmerkingen zijn
verwerkt. Na bespreking in college kunnen de bevindingen worden doorgegeven aan de GR. In het
AB van 16 mei staat dit stuk op de agenda. Na besluitvorming komt dit voorstel terug naar
colleges en raden.

Pagina 7

Besluit
Kennis van genomen.
11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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