Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

13-02-2018

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

P.J. Verheij

Aanwezigen

Heeren - de Keizer, S. van; Zandvliet, D.; Kraijo, A.; Verheij, P.J.

Afwezig:

Burgemeester J.G.A. Paans

Omschrijving

Reguliere openbare B&W vergadering

Kenmerk

Omschrijving

1

OPENING/AGENDA
Locoburgemeester Verheij opent de vergadering. Burgemeester Paans is afwezig.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Strategische positie Alblasserdam
Ter voorbereiding op het rapport Berenschot naar de samenwerking binnen de Drechtsteden
voert Alblasserdam een discussie over haar strategische positie in de regio. Het raadsbesluit
van september 2011 is hierbij leidend, waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht van
Alblasserdam in verbinding met anderen. Gezamenlijk met MT en medewerkers worden de
recent verschenen rapport van Tordoir, Marlet, BAR-samenwerking, Essay Metropoolregio's
en bestuursrapportage Provincie besproken. Volgende week wordt de discussie voortgezet.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekstukken.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekstukken.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Aanbiedingsbrief bouwstenen en motieteksten

Besluit:
Het college neemt kennis van de brief.

Toelichting
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat Dordrecht heeft aangekondigd dat zij het RMJP niet
wil vaststellen. Het college vraagt zich af wat hiervan de consequenties zijn.
Portefeuillehouder Zandvliet geeft aan dat zij deze vraag heeft uitgezet in de organisatie.
Het college wil daarbij graag expliciet de bevoegdheden AB en raden uitgezocht hebben.
3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Benoeming van een BABS voor 1 dag

Voorstel
1.

De heer R.G. Renirie te benoemen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
voor 1 dag.
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Besluit:
Conform.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 6 februari 2018

Besluit:
Conform met inachtneming van 1 wijziging.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Jeu de boules baan CKC
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de vorige portefeuillehouder aan CKC de belofte heeft
gedaan dat de jeu de boules baan verplaats gaat worden. Portefeuillehouder Kraijo meldt
dat hij verplaatsing van de baan meeneemt in het project.
TBC informatieavond
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug (via ambtelijke organisatie ) over verloop van de
avond.
Gesprek voorgangers
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit gesprek met voorgangers over jeugd.
Voorgangers hebben zorgen geuit over toenemende kwetsbaarheid jongeren met
betrekking tot alcohol- en drugsgebruik. Kerken en lokale overheid gaan elkaar eerder
betrekken en informeren over casussen en gaan gezamenlijk de dialoog aan met de
jongeren.

Stichting Molenzicht, bestuurderswissel
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de voorzitter van stichting Molenzicht heeft aangegeven
te willen stoppen en in gesprek is met een mogelijke opvolger.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik 14 februari 2018 avond maatschappelijke partners
Het college blikt vooruit op morgenavond.
Vooruitblik maand van de verhuizing
College blikt vooruit op de aanstaande verhuizing. Loco-burgemeester Verheij koppelt
terug uit de stuurgroep Huisvesting.
Vooruitblik werkbezoek Rikxoort 20 februari 2018
Het college blikt vooruit op het aanstaande werkbezoek aan Rikxoort.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen:
-College verhinderd bij Popquiz;
-College verhinderd bij snertconcert;
-Paal Bochanen-terrein op 28 februari 2018 - 14.00 uur opnemen in lijst;
-College verhinderd bij SIMAV;
-Alle wethouders aanwezig op politiek plein bibliotheek.
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7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de strategische discussie van volgende week. het rapport
Berenschot zal hierin centraal staan.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Bestuurlijk Overleg Woonkracht10 d.d. 13 februari 2018
Het college blikt vooruit op het geplande bestuurlijk overleg van vandaag. Bespreekpunten
zijn in ieder geval de voortgang op de projectlocaties en de (ongewenste) concentratie van
probleemgevallen binnen Alblasserdam.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
ONS D 15 februari 2018
Secretaris Van Heeren blikt vooruit op ONS-D van donderdag. Andere invulling netwerk MT
Fysiek staat o.a. op de agenda.
Berenschotbijeenkomst 16 februari 2018.
Het college blikt vooruit op de Berenschot-bijeenkomst.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Raadsbijeenkomst 13 februari 2018
Het college blikt vooruit op de raadsbijeenkomst van vanavond. Discussie over wel of niet
openstellen vierde poot aan rotonde Polderse Molenweg wordt verwacht. Ook wordt
discussie over nieuwbouw / herbouw De Twijn verwacht. BTW compensatie wordt
uitgezocht. Woondiscussie is goed voorbereid.

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekstukken.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekstukken.

11

SLUITING
Locoburgemeester Verheij sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2018
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

