Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

07-07-2020

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

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

3

CORONA

3.2

Corona - ingekomen stukken
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS

4.1.1

Attentieregeling Alblasserdam
Voorstel:
1. De attentieregeling gemeente Alblasserdam 2020 vast te stellen;
2. De huidige "Regeling afscheid en Jubilea" uit 2014 in te trekken.

Besluit
Aangehouden.
4.1.2

Wijziging artikel 4:21 Algemene Plaatselijke Verordening 2019 Alblasserdam
Voorstel:
De Algemene Plaatselijke Verordening als volgt te wijzigen:
A
De aanhef van artikel 4:20 wordt gewijzigd van «Aanwijzing kampeerplaatse» in Aanwijzing
kampeerplaatsen.
B
In artikel 4:20, eerste lid, wordt «4:18» vervangen voor 4:19.
C
In artikel 4:20, tweede lid, wordt «4:18» vervangen voor 4:19.

D
Artikel 4:20 wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 4:20, tweede lid, worden een aantal nieuwe leden ingevoegd, luidende:
3. Het verbod van artikel 4:19, eerste lid, geldt niet voor nachtvissen, wanneer wordt
voldaan aan de navolgende voorwaarden:
a. Het is niet toegestaan om te nachtvissen in het gehele openbare gebied van
de Waterhoven, met uitzondering van de twee openbare steigers
b. De visser en het gezelschap geen nachtelijk lawaai veroorzaken en geen
rommel achter laten
c. Het is verboden om de oever en de oevervegetatie aan te tasten
d. Een schuilmiddel is toegestaan.
e. Het schuilmiddel mag geen grotere afmetingen hebben dan 3 bij 3 meter en
moet een neutrale groene, bruine of camouflagekleur hebben.
g. De afstand tussen het schuilmiddel en de waterkant mag niet groter zijn dan
3 meter. Als waterkant wordt gerekend daar waar het water de oever raakt.
h. Het schuilmiddel mag niet langer worden gebruikt dan maximaal 48 uur
achtereen.
4. Het college kan nadere regels stellen aan het schuilmiddel en locaties voor het
nachtvissen.
E
Artikel 4:21 komt te vervallen.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging.

4.2

P.J. VERHEIJ

4.2.1

Communicatie Regiodeal
Het college bespreekt de stand van zaken Regiodeal en de gewenste communicatielijn. In dit
stadium heeft het college voorkeur aan te sluiten bij de regionale communicatie.

4 .3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

4.4

A. KRAIJO
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4.4.1

Vaststellen concept RES
Voorstel:
1. In te stemmen met de Concept Regionale Energie Strategie Drechtsteden (concept RES);
2. In te stemmen met de verzending van de Concept RES Drechtsteden en het daarin
opgenomen bod van 0,66 PJ aan het Nationaal Programma RES;
3. De concept-RES ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad en de reactie van de
raad mee te geven aan het Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden voor de verdere uitwerking
van de Concept RES naar de RES 1.0.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging.
5

AKKOORDSTUKKEN

5.1

Exitbeleid Alblasserdam
Voorstel:
1. Het exitbeleid Alblasserdam vast te stellen.

Besluit
Conform.
5.2

Memo over stand van zaken corona Alblasserdam
Voorstel:
Deze memo ter kennisname toe te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit
Conform met inachtneming van wijziging.
5.3

Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2020
Voorstel:
1. Vaststellen van het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden inclusief de
daarbij behorende Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 t.b.v. het gebruik
daarvan door de gemeente met ingang van 1 januari 2020.
2. Intrekken van het regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2014.
3. De Raad te informeren hierover middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform
5.4

Vergunningparkeren Kinderdijk
Voorstel:
1. De Parkeerverordening Alblasserdam 2020 vast te stellen waarbij vergunningparkeren in
West-Kinderdijk mogelijk wordt gemaakt.
2. Het college het mandaat te geven om namens de raad de datum van inwerkingtreding van
de Parkeerverordening Alblasserdam 2020 vast te stellen.
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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. 30 juni 2020

Besluit
Conform.

8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Terugblik college-conferentie 3 juli 2020
Het college blikt terug op de conferentie.
Vooruitblik AB Jeugdzorg
Portefeuillehouder meldt dat er voorstel ligt om taakstelling te behouden. College sluit
daarbij aan.
SWEK
Burgemeester meldt dat de relatie tussen directeur SWEK en bestuurders gemeenten onder
druk staat door laatste ontwikkelingen.
Vereniging voor Techniek en Ambacht
College vraagt om een advies op de vraag die gesteld wordt. (GERARD)
Meicirculaire
Portefeuillehouder Verheij geeft toelichting op de meicirculaire. De doorrekeningen van het
Rijk lijken positiever dan de doorrekening van ons en een extern bureau. Dit wordt nader
uitgezocht in aanloop naar de begroting.

8.1

Terugblik op Lintjesregen d.d. 3 juli 2020
Het college blikt terug op de lintjesregen. Er zijn veel complimenten ontvangen over de
gewijzigde opzet. Burgemeester bekijkt in hoeverre deze opzet ook buiten Corona-tijd
gebruikt kan worden. (verrassing en feestelijke onderscheiding splitsen).

8.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen

8.3

Vooruitblik werkbezoek Park Huis te Kinderdijk d.d. 14 juli 2020

Besluit
Het college blikt vooruit op het werkbezoek.
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8.4

Mededelingen

9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Terugblik ONS-D d.d. 2 juli 2020

Besluit
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D.
10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Mededelingen

Algemene beschouwingen 8 juli 2020
Het college blikt vooruit op de Algemene Beschouwingen.
11.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

11.1

Bestuurlijke reactie gemeente Papendrecht op de SOK Ruimtelijke Economie

11.2

Voorstel om naam Mercon project te veranderen in KLOOS

11.3

Schrijven gezamenlijke corporaties verhuurderheffing
Het college verzoekt dit schrijven via de griffie naar de fracties te leiden met het verzoek dit
via de eigen kanalen op te pakken.

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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