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

1

19-03-2019
09:00 - 14:30 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum
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

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Strategische discussie Havengebied
Het college voert in het bijzijn van de ambtelijke adviseurs een discussie over de mogelijke scenario's
voor het ontwikkelen van het Havengebied.

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

VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de brief van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 2 juli 2018 met
betrekking tot het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
2. Wethouder Zandvliet te mandateren om de adviesraad middels bijgaande conceptbrief te
informeren en te betrekken bij het vervolgtraject
3. Bijgaande Raadsinformatiebrief te verzenden.
4. De adviesraad middels een brief (met bovengenoemde RIB als bijlage) te informeren.
Besluit
Aangehouden. Brief ontbreekt dus besluit kan niet genomen worden.

3.3.2

De foto van het sociaal domein van Alblasserdam
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de foto als onderdeel van de aanpak voor het sociaal domein van
Alblasserdam en deze met bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de leden van de raad toe
te sturen.
Besluit
Conform met inachtneming van een aantal opmerkingen/wijzigingen. Portefeuillehouder Zandvliet
krijgt mandaat om de RIB aan te passen.
Toelichting
Het college complimenteert het team MO met dit product. Een mooie eerste stap in het kennen en
monitoren van het sociaal domein. Het college wil de foto in de praktijk ook echt gaan gebruiken als
onderlegger van beleid en om voortgang te bewaken en vraagt de strategen dit product te verankeren
in dagelijkse praktijk.
Het college heeft daarnaast behoefte aan een jaarlijkse update en doorontwikkeling van de kaart en
verzoekt de organisatie hierover afstemming te laten zoeken met het OCD. Daarnaast ook bekijken in
hoeverre het OCD de informatie-analyse kan begeleiden.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Visitormanagement en Gebiedsperspectief Kinderdijk
Voorstel:
1. Instemmen met het Plan Visitormanagement Molengebied Kinderdijk 2019
2. Instemmen met de opzet van de radenbijeenkomst Alblasserdam en Molenlanden op 21
maart 2019
3. Instemmen met het vervolgproces voor afronden van het Gebiedsperspectief Kinderdijk
4. Instemmen met de financiële consequenties leidend tot een extra claim voor bij de
perspectievennota van max. 50.000 euro
5. Kennis nemen van de voorgenomen participatie aanpak Gebiedsperspectief Kinderdijk.
Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder krijgt het mandaat om de RIB aan
te passen.
Toelichting
Het college staat stil bij de motie van de SGP. Portefeuillehouder Verheij meldt dat de SGP zorgen
heeft dat de gepresenteerde scenario's niet passen binnen de nog te formuleren uitgangspunten van
de gebiedsvisie. Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de korte termijn maatregelen vooral bedoeld zijn
om meer grip te krijgen op het gebied en om ruimte te creëren voor een goede breed gedragen
visievorming.
Burgemeester meldt dat hij met burgemeester Molenlanden heeft gesproken over het geven van
bevoegdheid aan BOA's Molenlanden om te handhaven op ons grondgebied tot Zwarte Paard. Vanuit
Alblasserdam wordt daaraan proportioneel meebetaald. Dit idee wordt verder uitgewerkt. Het college
staat hier positief tegenover. Het college is van mening dat parkeren in de bermen Lekdijk niet
gehonoreerd mag worden. Een wegsleepregeling is gewenst.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Tijdelijke inhuur BOA via MB-ALL uit Maarssen
Voorstel:
In te stemmen met de tijdelijke aanwijzing van toezichthouders door middel van bijgevoegde
aanwijsbesluiten en aanstellingsbesluiten.
Besluit
Conform.
Toelichting
Burgemeester meldt dat er een gesprek over prioriteiten wordt gepland met college. Voor de korte
termijn handhaving gericht op blauwe zone parkeren, reconstructiegebieden en afval.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 12 maart 2019
Conform met inachtneming van wijziging.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Waterhoven
Portefeuillehouder Verheij meldt de laatste stand van zaken m.b.t. woningbouw Waterhoven.
Portefeuillehouder meldt dat hij geheim memo naar raad wil sturen ter informatie.
GRD begroting 2020
Portefeuillehouder Verheij mist sturing op meerjarige resultaten en financiën. Als de begroting
vastgesteld wordt heeft dit grote consequenties voor het financieel meerjaren beeld van gemeenten.
Lokale inkleuring Regionale woonvisie
Portefeuillehouder meldt dat hij vanavond in de commissie proces zal toelichting om tot lokale
inkleuring te komen.
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BSSA
Afgelopen week is gesprek geweest met BSSA. Analyse is bijna gereed. Wens portefeuillehouder om
2015-2018 in de raadsvergadering van mei af te ronden.
Vrijwilligersevent
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit vrijwilligersevent. Het college blikt positief terug op de
avond.
SWA
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit gesprek met bestuur SWA. Model directeur-bestuurder
is neergelegd als wens/voorwaarde vanuit gemeente. Afspraak is binnen een jaar toegroeien naar dit
construct. M.b.t. werving is zowel gemeente (ambtelijk) als maatschappelijk veld vertegenwoordigd.
Verordening Jeugdhulp
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de raad van Dordrecht, als enige van de 7 gemeenten, de
inkomenstoets uit de regeling heeft gehaald. Zij nemen de kosten voor hun rekening. Momenteel
wordt uitgezocht of afwijking juridisch mogelijk is en wat dit betekent voor de samenwerking.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Bijeenkomst Organisatieontwikkeling d.d. 14 maart 2019
Burgemeester en Secretaris blikken terug op de bijeenkomst organisatie-ontwikkeling.
Vooruitblik heisessie d.d. 12 april 2019 - programma
Het college bespreekt het programma heisessie College/MT.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
College bespreekt de uitnodigingen.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de strategische discussie van volgende week: Groepsinterview Evaluatie
Bescherm Dorpsgezicht

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik ONS-D d.d. 14 maart 2019
Secretaris koppelt terug uit ONS-D.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Commissies d.d. 19 maart 2019
Het college blikt vooruit op de commissievergaderingen van vanavond.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekstukken.
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SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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