Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

03-06-2019

Tijd

9:00 - 12:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vgk 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
Bespreking Perspectiefnota 2020
Het college bespreekt samen met het MT de concept PPN2020.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

De nota 'Cultuur Beleef je Samen'
Voorstel:
De gemeenteraad voor te stellen de nota 'Cultuur Beleef je Samen' vast te stellen en
daarmee te bevorderen dat iedere Alblasserdammer cultuur kan beleven.

Besluit
Conform.
3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Beslissing op bezwaar n.a.v. het bezwaarschrift tegen het collegebesluit d.d. 11 december
2018,
Voorstel:
1.

Bezwaarmaker 41 niet ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar;

2.

De overige bezwaren ontvankelijk te verklaren;

3.

Het primaire besluit onder aanvulling van punt 4 en onderstaande argumenten in
stand te laten.

4.

Alsnog op grond van artikel 2.12, lid 1 aanhef en sub a onder 1° Wabo in
samenhang met artikel 60.13 van het bestemmingsplan "Herstelplan
Alblasserdam" omgevingsvergunning verlenen voor wat betreft de "vrijwaringszone
– vaarweg".

5.

Besluiten dat er geen milieueffectenrapport (MER) hoeft te worden opgesteld
omdat er in onderhavige situatie voldoende is aangetoond dat er geen sprake is
van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals omschreven in artikel 17.7
van de Wet milieubeheer.

6.

Besluiten om geen proceskostenvergoeding toe te kennen op grond van het Besluit
proceskostenvergoeding voor zover bezwaarmakers daartoe een verzoek voor
hebben gedaan.

Besluit
Conform.
3.4.2

RIB bio GVVP
Voorstel:
1.

de raadsinformatiebrief met bijbehorende stukken te versturen naar de raad ter
voorbereiding voor de bio GVVP op 4 juli 2019.

Besluit
Conform met inachtneming van wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat
wijzigingen door te voeren.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Beslissing op bezwaar gehandicaptenparkeerplaats Zeelt 82
Voorstel:
1.

In te stemmen met bijgevoegde beslissing op bezwaar.

Besluit
Conform.

5

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

5.a

Voorraadagenda
Het college bespreekt de voorraadagenda.

Toelichting
Het college benadrukt dat alle kredietaanvragen in de PPN2020 expliciet gemaakt moeten
worden met een raadsbesluit.
6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 28 mei 2019

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
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7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Kerk GGiN
Portefeuillehouder Kraijo heeft gesproken met de kerk over hun voorkeurslocatie.
Grondstoffenplan - Ophoging ophalen PMD
Portefeuillehouder Verheij meldt dat de raad begin van het jaar een verzoek heeft gedaan
voor ophoging ophalen PMD afval. Hij legt college dilemma voor hoe met de extra kosten
om te gaan. Het college adviseert deze extra kosten te betrekken bij de PPN2020 waarbij de
raad gelegenheid krijgt deze extra kosten af te wegen tegen andere ambities / prioriteiten.
Tentoonstelling Romeinen in Bibliotheek
Burgemeester meldt dat hij alsnog naar tentoonstelling Romeinen is geweest.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

8.1.a

Vooruitblik ONS-D d.d. 6 juni 2019
Het college blikt vooruit op ONS-D van 6 juni 2019.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

9.1.a

Vooruitblik Presidium d.d. 6 juni 2019
Het college blikt vooruit op presidium van 6 juni 2019.

9.1.b

Vooruitblik Bio d.d. 11 juni 2019
Het college blikt vooruit op de BIO van 11 juni 2019.

9.1.c

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 12 juni 2019
Het college blikt vooruit op de Drechtstedenwoensdag.
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10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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