Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

20-11-2018

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vergaderkamer 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
Geen bespreekpunten

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Ontwerp bestemmingsplan Vinkenpolderweg 1-3
Voorstel:
1.

In stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Vinkenpolderweg 1-3.

2.

het ontwerp bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening ter inzage te leggen.

3.

de wettelijk verplichte vooroverlegpartners om advies vragen;

4.

de stukken ter kennisneming voor te leggen aan de leden van de gemeenteraad
door middel van een raadsinformatiebrief.

5.

In te stemmen de ontwerp anterieure overeenkomst.

Besluit
Conform.

Toelichting
Schetsplan Van der Padt ter kennisname toesturen aan het college.

3.4.2

Onderzoek locaties camperplaats
Voorstel:
1.

Instemmen met de raadsinformatiebrief 'Onderzoek locaties camperplaats'

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Leges- en belastingverordeningen 2019 en tarieventabel 2019
Voorstel:
1.a. De legesverordening 2019 en tarieventabel 2019 vast te stellen;
1.b. De verordening precariobelasting 2019 en tarieventabel 2019 vast te stellen;
1.c. De verordening begrafenisrechten 2019 vast te stellen;
1.d. De verordening hondenbelasting 2019 vast te stellen;
1.e. De verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 vast te stellen;
1.f. De verordening rioolheffing 2019 vast te stellen;
1.g. De verordening afvalstoffenheffing 2019 vast te stellen;
1.h. De verordening marktgelden 2019 vast te stellen;
1.i. De verordening kwijtscheldingen 2019 vast te stellen;
1.j. De verordening toeristenbelasting 2019 vast te stellen;
2.

De gemeenteraad voor te stellen om de Belastingverordeningen 2019 en
tarieventabellen 2019 vast te stellen.

Besluit
Conform.

Toelichting
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er in de Tweede Kamer een amendement in de maak is
voor het aanmerken van maatschappelijke gebouwen voor woningtarief in plaats van nietwoningtarief.
Het college heeft behoefte aan inzicht in de kostendekkendheid van de vergunningen en
leges. Graag via de portefeuillehouder over rapporteren.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 13 november 2018

Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
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Hardam - Oostkinderdijk
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de gemeente op verzoek van ontwikkelaar Van Es het
initiatief heeft genomen om omgeving en ontwikkelaar bij elkaar te brengen. De omgeving
was niet heel enthousiast over het plan om 6 woningen te realiseren.
Memo raad loodonderzoek speeltuinen
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er een memo naar de raad gaat met aankondiging
loodonderzoek.
Onderzoek lokale verontreiniging tuinen West-Kinderdijk
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat het onderzoek naar lood in tuinen bijna afgerond is.
Saneringsmaatregelen worden opgesteld.

Statushouders
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat het target voor huisvesting statushouders in 2018
wellicht niet geheel gehaald gaat worden op 2 of 3 plaatsen na. Dit komt o.a. door
terugtrekken gezin van 5 waarop wel gerekend was. Ambtelijk wordt gekeken naar
alternatieve mogelijkheden.
Wiegje Beatrijs
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de initiatiefnemers subsidie hebben gevraagd van
EUR 5.000,00 voor maken van maquette. Het college stemt in met de subsidie. Dekking
wordt binnen de bestaande budgetten gezocht.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Bijeenkomst Renovatie Gemeentehuis 15 november 2018
Het college blikt terug op de informatieavond.

Vooruitblik bestuurlijk overleg college Sliedrecht 27 november 2018
Het college blikt vooruit op het bestuurlijk overleg met het college van Sliedrecht.
7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen. Portefeuillehouder Kraijo krijgt het mandaat van
het college om te stemmen op de VNG bestuurdersdag van 30 november.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek

Reservering werkbezoek Modelbouwvereniging op Nedstaalterrein d.d. 27 november 2018
Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan de modelbouwvereniging. Het college
wenst het werkbezoek te vervroegen van 14.30 tot 15.30 uur.

Werkbezoek AENC
Het college blikt vooruit op het werkbezoek van vanmiddag aan AENC.
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8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

Terugblik Begrotingsraad 13 november 2018
Het college blikt terug op de Begrotingsraad.

Vooruitblik Commissies 20 november 2018
Het college blikt vooruit op de Commissies van vandaag.
10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 27 november 2018,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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