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

30-01-2018
9:00 - 14:30 uur
Kamer Burgemeester
J.G.A. Paans
Heeren - de Keizer, S. van; Kraijo, A.; Zandvliet, D.; Paans, J.G.A. en Verheij, P.J.
Reguliere openbare B&W vergadering

Kenmerk
1

Omschrijving
OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Verkenning woningbouwlocaties
Ter uitvoering van de Woonvisie bereidt het college samen met de strategisch adviseurs de discussie
met de raad voor over mogelijke woningbouwlocaties.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3
3.3.1

A.D. ZANDVLIET
Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor de Alblasserdamse
(sport)verenigingen en organisaties.
Voorstel:
Het verlenen van toestemming door het college om vrijwilligers van Alblasserdamse (sport)
verenigingen en organisaties een gratis VOG aan te bieden in 2018.
Besluit:
Conform.

3.3.1

Zienswijze over oprichting van een coöperatie voor de RAV
Voorstel:
1. Kennis nemen van het voornemen een coöperatie op te richten voor de Regionale
Ambulance Voorziening (RAV) en;
2. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze uit te brengen.
Besluit:
Conform met inachtneming van de volgende aanpassingen:
1. Zienswijze aanvullen met opmerking over overhead. RAV neemt nu in een gedeeld
contract diensten af van het SCD en er is sprake van overhead bij DG&J die ook werkt voor
de RAV onder het delen van de kosten, eventuele consequenties hiervan moeten voor
rekening van de RAV komen.
2. Papendrecht vervangen door Alblasserdam.

3.3.2

Zienswijze op begrotingswijziging 2018 SOJ en vaststellen Meerjarenperspectief Jeugdhulp
2018 - 2022
Voorstel:
1. een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018 van de Serviceorganisatie
Jeugd ZHZ, conform de bij dit voorstel gevoegde conceptbrief;
2. het Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ vast te stellen, als opvolger van het Beleidsrijk
Regionaal Transitiearrangement (BRTA) voor de komende beleidsperiode 2018-2022.
Besluit:
Conform met inachtneming van de volgende aanvulling:
1. Het college wil de raad in het raadsvoorstel vragen of zij zich (voldoende)
vertegenwoordigd voelt door de werkgroep.
2. Scherper opnemen in zienswijze dat conform de solidariteitsregeling gemeenten met
financiële ruimte hun goede praktijk blijven voortzetten zodat daarmee de tekorten bij
andere gemeenten kunnen worden verlicht. (Anders dan de tabel doet vermoeden).
Het college wenst de stukkenstroom te scheiden in achtergrondstukken en voor de besluitvorming
relevante bijlagen. Portefeuillehouder Zandvliet krijgt het mandaat dit in samenspraak met de griffier
op te pakken.
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3.4

A. KRAIJO
Tussenstand Luchtkwaliteitsplan Alblasserdam
Voorstel:
kennisnemen van tussenstand luchtkwaliteitsplan Alblasserdam
Besluit:
Conform.

3.4.1

Ontwikkeling Havengebied Alblasserdam
Voorstel:
1. De aanpak van de ontwikkeling Havengebied Alblasserdam Fase 1 vast te stellen conform
bijgevoegd Plan van Aanpak;
2. De gemeenteraad te informeren over de voortgang middels bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.
Besluit:
Aangehouden.
Het college wenst de volgende wijzigingen door te voeren:
1. Het college constateert dat er door de initiatiefnemers met veel energie wordt gewerkt aan
openstelling van de Schutsluis maar dat de recente realiteit is dat zowel Provincie als
Waterschap niet voornemens zijn hier medewerking aan te verlenen. Om die reden wenst
het college de tekst op p7 van het plan van aanpak mbt Schutsluis aan te passen en de 5
verwijzingen elders in het plan van aanpak te schrappen. Mochten er nieuwe
ontwikkelingen bij Provincie en Waterschap zijn, dan zal het college zich hierover opnieuw
beraden.
2. Plaatje RIB aanpassen waaruit duidelijker blijkt dat alleen openbare ruimte wordt
aangepakt.
3. Gezien de huidige situatie in de woningmarkt wil het college onderzoeken in hoeverre fase
3 naar voren gehaald kan worden door een uitvraag te doen voor een stedenbouwkundige
invulling van het gebied aan de projectontwikkelaars die zich al hebben gemeld. Het
college verzoekt de portefeuillehouder de uitvraag voor te bereiden en het gehele pakket
opnieuw te agenderen.

3.4.2

SGP-vragen sluiproute en kruising Oude Torenweg / Vinkenpolderweg
Voorstel:
1. De schriftelijke vragen over sluiproute beantwoorden met bijgaande raadsinformatiebrief;
2. De bewoners van de woonwagenwoningen informeren over te nemen maatregelen;
3. In te stemmen met de aanvullende maatregelen:
a. Poldersemolenweg open te stellen voor verkeer naar sportcomplex (paal
verwijderen);
b. Een gebod in te stellen om rechtsaf te slaan vanaf de Poldersemolenweg naar
het sportcomplex (linksafverbod naar Vinkenpolderweg);
c. Een gebod in te stellen om rechtdoor te rijden vanaf verbinding Vinkenpolderweg
naar het sportcomplex (rechtsafverbod naar Poldersemolenweg);
d. Eventueel de wegversmalling opnieuw aan te brengen op de verbinding van
Vinkenpolderweg naar sportcomplex; afhankelijk van het overleg met de
bewoners van de woonwagenwoningen en afhankelijk van ervaring nadat de
paal is verwijderd;
e. Twee drempels aan te leggen op de Poldersemolenweg, vergelijkbaar met de
drempels aan Kraanbaan;
f.
Op de Oude Torenweg (dorp-uit) een gebod in te stellen om rechtdoor te rijden
(linksafverbod richting Oud-Alblas)
g. Uitrit aan de Vinkenpolderweg aanpassen om schade te voorkomen
h. Bewegwijzeringsborden te plaatsen dat sportcomplex bereikbaar is via 1e afslag
(Poldersemolenweg) en Oud-Alblas via 2e afslag (Vinkenpolderweg);
Op Edisonweg, vanaf de snelweg;
Op Edisonweg, vanaf Vinkenwaard-noord;
Op Oude Torenweg, vanaf de brug (eerst doorrijden naar rotonde)
Op Vinkenpolderweg, vanaf Polderstraat (eerst doorrijden naar
rotonde)
4. Verkeersbesluit te nemen voor de geboden tot het volgen van de rijrichting (punt 3b, c en
d);
5. < optie> De raad te informeren over de aanvullende maatregelen, middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief, nadat de bewoners van de woonwagenwoningen zijn geïnformeerd.
Besluit:
Conform met inachtneming van de volgende aanvullingen:



Het college wenst beide RIB’s gelijktijdig naar de raad te sturen en in de RIB’s
duidelijk te verwijzen naar de samenhang tussen de RIB’s;
RIB vragen SGP aanpassen tekst onder opsomming. Is nu multi-interpretabel.
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Het college heeft in de vergadering stilgestaan bij de vraag of de maatregelen
voldoende effect hebben. In de ochtend zal het verkeer naar verwachting het
dorp soepeler kunnen verlaten. In de avondspits is er nog geen oplossing voor
het sluipverkeer naar Oud Alblas. Het college vindt het vooralsnog niet
acceptabel om een weg geheel te onttrekken aan de openbaarheid aangezien
Alblasserdam een belangrijke regiofunctie voor de West-Alblasserwaard vervuld.
In de RIB duidelijk de verwachtingen duiden.
Het college wenst het proces in de volgende volgorde aan te pakken: afstemmen
bewoners woonwagenwoningen, ingangsdatum bepalen en zorgvuldige
communicatie naar de diverse doelgroepen.
Verkeersafwikkeling Alblasserdam wordt verder afgewikkeld in GVVP. Opnemen
in RIB maatregelen.

Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat om de teksten aan te passen.
4
4.1

AKKOORDSTUKKEN
3e Burap
Besluit
Conform met inachtneming van 1 uitzoekpunt.

4.2

Aanpassing tarieventabel 2018 behorend bij de Legesverordening 2018
Voorstel:
1) Instemmen met aangepaste tarieventabel 2018 behorend bij de Legesverordening 2018.
2) De gemeenteraad voorstellen om de aanpassing van tarieventabel 2018 behorend bij de
Legesverordening 2018 vast te stellen.
Besluit:
Conform.

4.3

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling
Voorstel:
Het College van B&W stelt de Raad voor te besluiten tot het instemmen met het aanvragen van een
suppletie-uitkering vanuit het Gemeentefonds voor een bedrag van 70% (maximum
uitkeringspercentage) van de kosten die zijn gemaakt voor het onderzoeken en opsporen van
conventionele explosieven binnen de gemeente Alblasserdam.
Besluit:
Conform.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 23 januari 2018
Conform met inachtneming van 2 wijzigingen.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik PFO Integraal 23 januari 2018
Het college blikt terug op het PFO Integraal. Het college wenst vooraf een duidelijkere duiding van de
vraagstukken die op tafel liggen. De voorzitter wil daarnaast graag bij tegenstellingen tussen
ambtenaren en/of bestuurders hier vooraf van op de hoogte worden gesteld.
Terugblik Politiek Café 25 januari 2018
Het college blikt terug op het politiek café.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen (volgt)
Besluit:
Het college bespreekt de uitnodigingen.

7.3

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

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Werkbezoek RAAAK Personeel
Het college brengt een bezoek aan RAAAK Personeel. Tijdens het bezoek blijken er diverse
raakvlakken te zijn mbt het begeleiden van mensen naar werk en het aantrekkelijk maken van
Alblasserdam als vestigingsbeleid voor nieuwe organisaties. Portefeuillehouder Verheij biedt aan om
een gesprek te arrangeren tussen Baanbrekend en RAAAK om de samenwerkingsmogelijkheden te
bespreken. Daarnaast ook interessant om mogelijkheden voor versterking interne organisatieontwikkeling te onderzoeken.
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8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
Weekbericht Drechtraad
Het college neemt kennis van het weekbericht.

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugkoppeling ONS-D 25 januari 2018
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Voortgang nieuwbouw huisvesting
Staande de vergadering brengt portefeuillehouder Verheij een raadsmemo ter tafel gericht aan de
klankbordgroep gemeentehuis . De memo is ter informatie aan de klankbordgroep gericht. De inhoud
van de memo bevat informatie over de aanbesteding en valt daarmee onder de geformuleerde
uitsluitingsgronden van de WOB voor wat betreft openbaarheid van informatie.
Besluit:
Het college hecht er aan deze informatie met de klankbordgroep te delen en legt geheimhouding op
over de in de memo van de wethouder opgenomen informatie.

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik commissies 23 januari 2018
Het college blikt terug op de commissies.
Vooruitblik raad 30 januari 2018
Het college blikt vooruit op de raadsbijeenkomst en de daaraan voorafgaande kennismaking van de
raad met burgemeester Kolff.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Statiegeldalliantie
Voorstel:
Portefeuillehouder Verheij stuurt bijgevoegde informatie over de statiegeldalliantie toe aan het college
met het verzoek als college aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.
Besluit:
Conform.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2018
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

