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

1

19-06-2018
9:00 - 14:30 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum
J.G.A. Paans
S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo vanaf 10.30 uur, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet
Reguliere openbare B&W vergadering

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering. Het waterschap heeft een taart laten bezorgen als felicitatie
voor het nieuwe college en als start van hernieuwde samenwerking. Portefeuillehouder Kraijo sluit om
10.30 uur bij vergadering. Hij is aanwezig bij behandeling van agendapunten 2, 7 en 9.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Kwaliteitsimpuls Oeverlocaties
Burgemeester Paans en Programmadirecteur Siewerts maken een rondje langs de colleges om te
inventariseren welke korte, middellange en lange termijn plannen en ideeën er zijn m.b.t. de
oeverlocaties. Dit ten behoeve van aanvragen voor de Regiodeal en concretisering van pijler
Oeverlocaties in Groeiagenda.

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

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 12 juni 2018
Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Gesprek orthopedagoog B.
Op verzoek van orthopedagoog de heer B. heeft portefeuillehouder Zandvliet een gesprek met hem
gevoerd over het vonnis van de rechtbank. Vanuit de gemeente is er geen belemmering voor de heer
B. om contracten aan te gaan met scholen/ouders en dat is ook gecommuniceerd met het CJG. De
gemeente ziet voor zichzelf geen rol weggelegd voor mediation.
Kap van deel Alblasserbos
Portefeuillehouder Verheij geeft aan dat de kap van het bos op aanvraag van stichting SIMAV is
gebeurt vanwege belemmering windvang.

Eksterstraat
Portefeuillehouder Zandvliet en portefeuillehouder Verheij koppelen terug over gesprek bewoners
Eksterstraat.
Stuurgroep Kinderdijk
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit stuurgroep. Op 2 juli 2018 staat gebiedsvisie geagendeerd
voor de raad van Molenwaard. Portefeuillehouder heeft aangegeven zeer verrast te zijn dat hierover
geen afstemming heeft plaatsgevonden met Alblasserdam. Afspraak is dat voorbereiding wordt
gedeeld en dat Alblasserdam zelfde gaat doen met de raad na de vakantie.
Rendant
Burgemeester Paans meldt dat hij melding heeft gekregen dat Rendant pandaansluitingen aan het
vervangen / repareren is. Hiervoor zijn op kosten van pandeigenaren kruipruimteluiken aangebracht
welke in sommige gevallen de constructie hebben aangetast.
Volmacht stemming VNG ALV
Het college besluit dat burgemeester Paans namens het college de volmacht krijgt om de gemeente
Alblasserdam te vertegenwoordigen. Bij verhindering wordt de volmacht doorgezet naar de locoburgemeester(s).
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college bespreekt de strategische discussie van volgende week.

7.4

Themamiddag/werkbezoek

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Commissievergadering 12 juni 2018
Het college blikt terug op de commissievergadering.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik raad 19 juni 2018
Het college blikt vooruit op de raad van vanavond.
M.b.t. huisvestingsverordening geeft Portefeuillehouder Kraijo aan dat er een verduidelijking in de
beleidsregels gaat plaatsvinden m.b.t. discussiepunt hoe om te gaan met straten met minder dan 50
woningen. Inzet is dat straten vanaf 25-50 woningen (0,5%) 1 woning mogen omvormen naar
kamerverhuur.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.
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11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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