Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

01-09-2020

Tijd

9:00 - 12:30 uur

Locatie

Stuurhut (2.15)

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

CORONA
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken Corona.

2.1

Ingekomen stuk Corona

3

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

4.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

4.3

A.D. ZANDVLIET

4.3.1

Advies zienswijze begrotingswijziging SOJ
Voorstel:
1. de zienswijze begrotingswijziging SOJ vast te stellen en het dagelijks bestuur van de
Dienst Gezondheid en Jeugd hiervan in kennis te stellen.
2. In te stemmen met de zienswijze begrotingswijziging SOJ en deze door te geleiden naar
de gemeenteraad.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.

Toelichting
Het college wil graag een nadere toelichting op de maandrapportage en de daarin
geschetste ontwikkelingen.

4.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

5

AKKOORDSTUKKEN

5.1

Aangepassing voorstel invoering vergunningparkeren Kinderdijk
Voorstel:
1. In tegenstelling tot het collegebesluit van 7 juli 2020 de raad voor te stellen om het
vergunningparkeren in West-Kinderdijk per 30 september 2020 in te laten gaan.

Besluit
Conform.

5.2

Aanpassingen Leidingen- & Telecommunicatieverordening
Voorstel:
1. de Leidingenverordening Alblasserdam 2015, vastgesteld 30 juni 2015, in te trekken
2. de Leidingenverordening Alblasserdam vast te stellen
3. de Telecommunicatieverordening Alblasserdam 2015, vastgesteld 30 juni 2015, in te
trekken
4. de Telecommunicatieverordening Alblasserdam vast te stellen
5. de Nadeelcompensatieregeling leidingen Alblasserdam 2015, vastgesteld 30 juni 2015, in
te trekken
6. de Nadeelcompensatieregeling Leidingen Alblasserdam vast te stellen
7. het Handboek Kabels en Leidingen 2014, vastgesteld 30 juni 2015, in te trekken
8. het Handboek Kabels en Leidingen 2019 vast te stellen

Besluit
Conform.

5.3

Plaatsing 2de kraan BCTN
Voorstel:
1. De (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van een 2de
kraan bij BCTN
2. Het voornemen uit te spreken om de verklaring van geen bedenkingen af te geven indien
er geen zienswijzen worden ingediend.;
3. In te stemmen met de (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing;
4. In te stemmen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en deze aan de raad
voor
te leggen;
5. Geen kosten overeenkomst met de verzoeker te sluiten;

Besluit
Conform.

5.4

Raadsinformatiebrief n.a.v. vragen VVD Willem Dreeshof
Voorstel:
1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.
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Besluit
Conform.
6

Organisatie (S. van Heeren)

Besluit
Secretaris Van Heeren meldt de actuele organisatiezaken.
7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 25 augustus 2020

Besluit
Conform.

8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Antennebeleid
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er geen gemeentelijk antennebeleid is. Het college
heeft nu geen zicht op het plaatsen van 5G antennes. Het college heeft de behoefte om te
weten waar de 5 G antennes in Alblasserdam geplaatst zijn en wil afwegen of een
antennebeleid noodzakelijk is.
Concept RES
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat de concept RES iets aangepast is in versie die naar de
raad wordt gestuurd. Het betreft een aantal slordigheden.
Meekoppelkans dijkverzwaring
Portefeuillehouder Verheij vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. meekoppelkansen
dijkverzwaring. Portefeuillehouder Kraijo meldt dat het Waterschap heeft aangegeven dat de
opgave minder groot is dan vooraf gedacht. Doordat er minder ophoging nodig is op dat
stuk, is een parkeergarage geen optie meer. Wel is er bereidheid bij Het Waterschap om
naar andere kansen te kijken.
Kerkgebouw Waalsmondelaan
Burgemeester Paans meldt dat hij is gevraagd een openingshandeling uit te voeren voor
buurtfunctie in dit gebouw. Ze noemen het gebouw De Pion.

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Het college neemt kennis van de uitnodigingen.

8.3.

PFO Integraal College en MT leden d.d. 8 september 2020
Het college blikt vooruit op het PFO Integraal.
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9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Terugblik ONS-D d.d. 31 augustus 2020

Besluit
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D.

9.2

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 1 september 2020
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.

9.3

Vooruitblik College-conferentie (29 september as. komt te vervallen) - oktober?
Voorgestelde datum van 29 september as. komt te vervallen.
Er zal gezocht worden naar een geschikte datum waarschijnlijk in oktober 2020.

10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Vooruitblik Presidium d.d. 9 september 2020
Het college blikt vooruit op het presidium.

11.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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