Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

23-04-2019

Tijd

9:00 - 12:00 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

2.1

SvZ BSSA
Het college krijgt van de ambtelijk adviseurs een update van de financiële situatie BSSA. In
de raad van mei 2019 zal een extra krediet aangevraagd worden voor 2017-2019.

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
Geen bespreekpunten.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Principeverzoeken bouw- en/of gebruiksactiviteiten
Voorstel:
1.

Positief te oordelen op het verzoek Molensingel 9 mits de activiteiten zich
beperken tot het aanwezige bouwvlak;

2.

Negatief te oordelen op het verzoek West Kinderdijk 124;

3.

Negatief te oordelen op het verzoek West Kinderdijk 201;

4.

Positief te oordelen op het verzoek Kerkstraat 87

5.

Te oordelen dat naar aanleiding van het verzoek West Kinderdijk 201 het opstellen
van beleid op het gebied van bed & breakfast wenselijk is.

Besluit

Conform.

4.2

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
Aangehouden.

4.3

Mogelijke oplossing parkeerproblematiek bedrijventerrein Hoogendijk
Voorstel:
1. In te stemmen met het voorgestelde plan van aanpak.

Besluit
Conform met inachtneming van een extra randvoorwaarde. Het college benadrukt dat het
aanleggen van extra parkeerplaatsen niet de enige oplossing is en dat bereikbaarheid een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Om die reden wil het college als extra
randvoorwaarde opleggen dat OV De Noord met een plan voor vervoersmanagement komt.
4.4

Verkoop strook grond naast West Kinderdijk 117
Voorstel:
1.

In te stemmen met verkoop van een strook grond (strategisch vastgoed) ter
breedte van 5 meter naast West Kinderdijk 117 ten behoeve van uitbreiding van de
woning.

2.

De verkoopprijs conform het prijsbeleid te stellen op de marktwaarde uitgaande
van een aangrenzende tuin met uitbreidingsmogelijkheden van het aangrenzende
bouwvlak.

Besluit
Conform.

5

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

5.a

MT/B&W planner
College neemt kennis van de College/MT planner.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 16 april 2019

Besluit
Conform m.i.v.de wijzigingen.

Toelichting
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Naar aanleiding van de notulen kopje Werkbezoek ProVerkeer meldt portefeuillehouder
Verheij dat hij actie heeft uitgezet bij BaanBrekend. Dinsdag 7 mei 2019 is er een
banenevent in Landvast om nieuwe medewerkers te werven.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Proces Perspectiefnota
Het college ontvangt graag de planning van proces opstellen perspectiefnota en verzoekt de
organisatie daarbij zoveel als mogelijk rekening te houden met afwezigheid bestuurders op
16-18 mei 2019.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

Terugblik PFO Integraal 9 april 2019
Het college blikt tevreden terug op het gesprek.
Heisessie College/MT Loevestein 12 april 2019
Het college blikt terug op de heisessie. Ervaringen gemeente Zaltbommel op inkoop Sociaal
Domein zeer inspirerend. Prioriteitendiscussie kwam door volle programma onvoldoende
goed uit de verf. Verder mooie locatie.
Terugblik gesprek RvT SWEK 16 april 2019
Het college blikt terug op het gesprek met RvT SWEK.

Vooruitblik diner bezwaarcommissie 23 april 2019
Het college blikt vooruit op het jaarlijkse diner met de leden van de
bezwaarschriftencommissie.

Vooruitblik Lintjesregen 26 april 2019
Het college blikt vooruit op de lintjesregen.
Vooruitblik Koningsdag 27 april 2019
Het college blikt vooruit op Koningsdag.
7.2

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

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

Vooruitblik Drechtstedendinsdag 7 mei 2019
Er staat geen PFO Sociaal, geen PFO Middelen en geen avondprogramma gepland. Graag
uitzoeken of er nog andere PFO's gepland staan.

Vooruitblik Vervolgbijeenkomst Colleges Zuid Holland 25 april 2019
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Het college blikt vooruit op de bijeenkomst. Thema's Bereikbaarheid op korte termijn
(geplande werkzaamheden N3) en langere termijn en Oeverlocaties inbrengen namens
Alblasserdam.
8.2

Groeiagenda + adviseurs
Het college bespreekt in het bijzijn van de adviseurs hoe uitvoering te geven aan het
raadsbesluit en de motie Regionale Samenwerking (Commissie Deetman). Het college wenst
een lokale uitwerking op de vier economische pijlers (inclusief energietransitie), de te
voeren strategie inclusief zicht op de belangrijkste netwerkspelers. De financiële situatie
van gemeenten staat de komende tijd onder druk. Dit vereist nog meer focus op zaken die
van belang zijn voor Alblasserdam. De domeinen Sociaal en Leefbaarheid zullen hierin
meegewogen moeten worden. Een haalbare strategische agenda met scherpe focus kan
hierbij helpen. Daarbij wil het college vooral kijken hoe zij zich kan verbinden met andere
partners om zaken voor elkaar te krijgen.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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