Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

14-07-2020

Tijd

9:00 - 12:00 uur

Locatie

De Stuurhut

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

Invulling locatie Loopplank
Het college bespreekt in het bijzijn van de ambtelijke trekkers de mogelijkheden en de
uitgangspunten voor een nieuwe invulling van de locatie Loopplank.
3

Corona

Nationale Dag van Bezinning
Eind september vindt een nationale Dag van Bezinning plaats. Exacte datum en programma
volgt nog. Het college kiest voor klein lokaal programma;
Monitor
Het college wenst de Corona-monitor voort te zetten voor het komende half jaar en gaat
akkoord met EUR 8.100,-. Kosten ten laste van Corona brengen.
3.1

VNG brief
Het college neemt kennis van de VNG Ledenbrief.

4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

4.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

4.3

A.D. ZANDVLIET

4.3.2

Vaststelling jaarsubsidies 2019 deel 1
Voorstel:
1. De subsidie aan De Bibliotheek AanZet voor 2019 vast te stellen op € 383.762;
2. De subsidie aan Stichting Huisvesting OBA voor 2019 vast te stellen op € 112.046;
3. De subsidie aan Vivenz voor 2019 vast te stellen op € 450.053;
4. De subsidie aan Stichting Rivas Zorggroep voor 2019 vast te stellen op € 41.331;

5. De subsidie aan Jeugd-Punt voor 2019 vast te stellen op € 140.039;
6. De subsidie aan Tribus Pro voor 2019 vast te stellen op € 69.382;
7. De subsidie aan Stichting Jeugdteams ZHZ 2019 vast te stellen op € 96.805;
8. De zeven organisaties per brief hiervan in kennis te stellen.

Besluit
Conform.
Het college wil de meevaller meenemen in de BURAP en vooralsnog niet aanwenden voor
andere zaken.
4.4

A. KRAIJO

4.4.1

Principeverzoek Hornbach
Voorstel:
1. Positief te oordelen op het verzoek van Hornbach, Kelvinring 60, Alblasserdam met
inachtneming van de randvoorwaarden zoals in het advies genoemd ten aanzien van verkeer
en detailhandel structuur.

Besluit
Conform.

5

AKKOORDSTUKKEN

5.1

Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen - gemeente Alblasserdam
Voorstel:
1. Een aanwijzingsbesluit vast te stellen om de gebieden aan te wijzen waarbinnen grote
voertuigen, met de afmetingen zoals neergelegd in artikel 5:8 APV, mogen worden
geparkeerd tussen 18:00 en 08:00 uur op maandag tot en met vrijdag, op zaterdag en op
zondag.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging. Portefeuillehouder Paans krijgt mandaat om
deze wijziging door te voeren.
5.2

Attentieregeling Alblasserdam
Voorstel:
1. De attentieregeling gemeente Alblasserdam 2020 vast te stellen;
2. De huidige "Regeling afscheid en Jubilea" uit 2014 in te trekken.

Besluit
Conform.

5.3

Galerijvloeren - Stand van zaken en kostenverhaal
Voorstel:
1. In te stemmen met kostenverhaalsovereenkomst
2. Kennis te nemen van raadsinformatiebrief over stand van zaken galerijvloeren
3. Raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken met betrekking tot galerijvloeren wordt
omschreven te verzenden naar de gemeenteraad
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Besluit
Conform.
5.4

Voorontwerp woningbouw CKC locatie

Besluit
Conform met inachtneming van een verlenging van de ter inzage termijn tot 1 oktober
2020. In de communicatie ook extra attendering in De Klaroen.

6

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

7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 7 juli 2020

Besluit
Conform.

8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

8 .1

Terugblik bijeenkomst 9 juli 2020

Het college blikt terug op de bijeenkomst van 9 juli 2020. Het is door de aanwezigen
gewaardeerd dat de samenwerking en het resultaat gemarkeerd zijn.

8.2

Vooruitblik Werkbezoek Park Huis te Kinderdijk
Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan Huis te Kinderdijk. Ze maakt kennis met de
projectontwikkelaar, architect en vertegenwoordiger Adullam en wordt geïnformeerd over
de plannen voor renovatie Huis te Kinderdijk en nieuwbouw op de locatie van de twee oude
drukkerijen.

8.4

Uitnodiging digitaal gedicht VERTEL STOEP
Aan alle betrokkenen en geïnteresseerden (per email in bcc:),
Op 21 maart 2020, om 15.30 uur zou de voorzitter van de Historische Vereniging
Binnenwaard, de bronzen plaquette met het gedicht VERTEL STOEP van dichter Jos van Hest
op de Graafdijk West in Molenaarsgraaf onthullen, waarna Jos zijn gedicht zou voordragen.
Uitnodigingen voor deze onthulling waren al verstuurd toen op 12 maart jl. de landelijke
overheidsmaatregelen in het kader van de corona-crisis werden afgekondigd. Om die reden
hebben we de onthulling moeten uitstellen.
De President van Lionsclub Albasserwaard Souburgh, nodigt u bij deze uit om alsnog
getuige te zijn van deze onthulling, zij het zoals u inmiddels van ons gewend bent, op
digitale wijze. Hiermee krijgt het gedicht, dat u verhaalt van een vertellende stoep, alsnog
de aandacht die het verdient.
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Als u onder het filmpje op “Meer weergeven” klikt ziet u nadere informatie over gedicht,
dichter en het initiatief.
De plaatsing van het gedicht VERTEL STOEP van Jos van Hest is in samenwerking met Groen
Verbindt Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Historische Vereniging Binnenwaard
gerealiseerd. Groen Verbindt is een subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland, waarmee de
provincie doelen uit de Beleidsvisie Groen wil bereiken.
Het project “Dichter bij de Polder” van Lionsclub Alblasserwaard Souburgh is een mooi
voorbeeld waarbij de doelstelling: “ Bevordering van groenbeleving en het vergroten van
recreatie mogelijkheden in dit gebied" gerealiseerd wordt. Als u zich op ons Youtube-kanaal
abonneert dan blijft u op de hoogte van toekomstige onthullingen.

Besluit
Het college neemt kennis van de onthulling van de plaquette met het gedicht Vertel Stoep.
9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Eerstvolgende collegeconferentie d.d. 29 september 2020

Besluit
Het college neemt kennis van de mogelijke datum. De dinsdag heeft niet de voorkeur voor
het college. Liever een datum op een vrijdag zoeken.

9 .2

Terugblik Drechtstedendinsdag d.d. 7 juli 2020
Het college blikt terug op de Drechtstedendinsdag.

9.3

Terugblik Drechtstedenbestuur d.d. 9 juli 2020
Burgemeester Paans koppelt terug uit vergadering DSB.

9 .4

Mededelingen
Geen bespreekpunten.

10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Terugblik Algemene beschouwingen d.d. 8 juli 2020

Het college blikt terug op de Algemene Beschouwingen:


College legt begroting voor zonder keuzevoorstellen;



Zoekopgave is gelijk aan de extra verhoging OZB (ongeveer EUR 150.000 met plussen
en minnen meicirculaire en recente ontwikkelingen). Het college vraagt de volgende
zaken verder uit te zoeken en financieel te vertalen:
o

Het college wil extra aandacht voor het afsluiten van kredieten waarbij het
resultaat vrijvalt ten gunste van de begroting, idem voor overschotten op
begrotingsposten;

o

180.000 buitenruimte opnieuw beschouwen / stukje afromen;

o

Het college houdt vast aan de programmacoördinator en vraagt de werkelijke
kosten inzichtelijk te maken;
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o

Financiële vertaling subsidie accommodatiebeleid sport verminderen is
bespreekbaar;

o

Cameratoezicht afschaffen is bespreekbaar;

o

Indexatie subsidies is bespreekbaar;

o

Brugcoachproject stopzetten is bespreekbaar.

Het college wenst de gemaakte keuzes van deze en vorige collegeperiode inzichtelijk te
maken (vanaf 2014);
11.

INGEKOMEN STUKKEN

11.1

Inspraakreactie Voorontwerp bestemmingsplan OK nabij 9
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 21 juli 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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