Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

15-09-2020

Tijd

9:00 - 11:30 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 zevende monitor Corona en het Paper RAT-C. Secretaris
Van Heeren meldt dat het lokale impactteam Corona een interne strategische discussie aan
het voorbereiden is.
Het college vraagt zich af op welke tafel het integrale regionale perspectief besproken
wordt. Geconstateerd wordt dat dit er nog niet is. Het college ziet meerwaarde in het
organiseren van een collegeconferentie en ziet hier een taak weggelegd voor de
regiosecretaris.
Het college wil daarnaast lokaal goed inzicht in de (te verwachten) knelpunten zodat zij daar
actief op kan anticiperen.

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
Geen bespreekpunten.

4.4

A. KRAIJO

4.4.1

Mercon Kloos
Voorstel:
1. kennis nemen van de ontvangen schriftelijke vragen van de
fractie van het CDA inzake Mercon-Kloos.
2. In te stemmen met bijgevoegde (concept) raadsinformatiebrief
ter beantwoording van voornoemde schriftelijke vragen.

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijo krijgt het mandaat
de tekst aan te passen.

5

AKKOORDSTUKKEN

5.1

Vervallen.

5.2

Beslissing op bezwaar parkeerplaatsen elektrische opladen Rembrandtlaan - Antwoordbrief
Voorstel:
1. in te stemmen met beslissing op bezwaar om de bezwaarschriften
ongegrond te verklaren, conform het advies van de
bezwarencommissie (bijlage 2)
2. de bezwaarmakers te informeren over de beslissing op bezwaar,
middels bijgevoegd concept-brief (bijlage 1)

Besluit
Conform.

5.3

Jaarverslag 2019 gemeentelijke erfgoedcommissie
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag van 2019 van de
gemeentelijke Erfgoedcommissie
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit
Conform.
6

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

7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 8 september 2020

Besluit
Conform.
8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Hardam
Portefeuillehouder Kraijo laat het college de aangepaste tekening van plan Hardam zien.
Kunstgrasveld VV Alblasserdam
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat het kunstgrasveld zaterdag in gebruik genomen wordt.
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Groenste fietspad Nederland
Portefeuillehouder Verheij krijgt van het college mandaat om het ambitiestatement Groenste
fietsnetwerk van Nederland te ondertekenen.
Webinar Corona compensatie
Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij is gevraagd een onderdeel te verzorgen van het
Webinar Corona Compensatie.
"Nee tenzij regeling" Jeugdzorg
Portefeuillehouder Verheij meldt dat de auditcommissie gaat adviseren over het nog niet
afschaffen van de Nee-tenzij regeling.
Cultuursubsidie
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er een mogelijkheid is voor het aanvragen van een
cultuursubsidie, speciaal bedoeld voor gemeenten zonder grote cultuurinstellingen.
8.1

Herdenking overleden collega d.d. 22 september as.
Het college neemt kennis van de herdenking en maakt hier tijd voor vrij.

8.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Geen bespreekpunten.

8.2.1

Programmaraad 29 oktober 2020
Het college neemt deze uitnodiging voor kennisgeving aan. Portefeuillehouder Kraijo neemt
deel aan dit overleg.

8.3

Vooruitblik PFO Integraal d.d. 29 september 2020
Het college blikt vooruit op het PFO Integraal.

9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Terugblik ONS-D d.d. 10 september 2020
Secretaris Van Heeren meldt dat zij niet aanwezig is geweest bij ONS-D vanwege
samenvallen overleg met Regionaal Beleidsteam Corona. Terugkoppeling vindt plaats per
email.

10

RAADSAANGELEGENHEDEN

Vooruitblik auditcommissie
Het college blikt vooruit op de auditcommissie. De accountant sluit laatste half uur aan.
10.1

Terugblik Presidium d.d. 9 september 2020
Het college blikt terug op het presidium.

11.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.
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12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 22 september 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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