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

10-07-2018
9:00 - 13:30 uur
Showroom Ledyears, Nieuwland Parc 8 Alblasserdam
J.G.A. Paans
S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet
Reguliere openbare B&W vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering. Vandaag vergaderen we tot 11.15 uur op locatie in de
showroom van Ledyears.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Presentatie stand van zaken woonwagenproject
Het college krijgt een korte presentatie over de stand van zaken woonwagenproject. Afronding
woonwagenwoningen, verplaatsing woonwagens en inrichting bedrijventerrein.
Formatie Drechtstedenbestuur
Het college wisselt van gedachten met de formateur over de gewenste samenstelling van het
Drechtstedenbestuur.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Factsheet jeugdhulp ZHZ
Besluit
Het college neemt kennis van de factsheet. Het college wil graag het meerjarig financieel beeld van
alle Drechtgemeenten kunnen vergelijken. Ook wil zij graag weten tot welke periode wij zijn
gebonden aan de solidariteit.
Het college wenst de raad vanavond mondeling op de hoogte te stellen van de stukken die morgen
door het AB verspreid worden.

3.3.1

Vaststelling jaarsubsidies 2017 (deel 1)
Voorstel:
1. De subsidie aan Stichting Huisvesting OBA voor 2017 vast te stellen op € 112.046;
2. De subsidie aan Stichting Rivas Zorggroep voor 2017 vast te stellen op € 40.865;
3. De subsidie aan Stichting Reformatorische Peuterspeelzalen voor 2017 vast te stellen op €
43.977;
4. De subsidie aan Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland voor 2017 vast te stellen
op € 19.710;
5. De subsidie aan Stichting Yulius voor 2017 vast te stellen op € 45.238;
6. De vijf organisaties per brief hiervan in kennis te stellen.
Besluit
Conform.

3.3.2

Antwoord schriftelijke vragen D66 met betrekking tot het actualisering openbaar
subsidieregister
Voorstel:
1. De gemeenteraad volgens bijgevoegde RIB te informeren over het actualiseren van het
openbaar subsidieregister.

Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging.
3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Terras Van Krimpen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het initiatief van de heer Van Krimpen voor het optimaliseren van zijn
terras;
2. Hieraan in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen;
3. De heer Van Krimpen over dit besluit te informeren middels bijgevoegde brief.
Besluit
Het college bespreekt het principeverzoek. Het college waardeert het initiatief vanuit deze lang
gevestigde horeca-onderneming om met een terras bij te dragen aan de openbare beleving van het
havengebied. Het initiatief kan bijdragen aan de gewenste levendigheid van het Havengebied.
Tegelijkertijd ziet het college nog veel aspecten die nader besproken moeten worden met de
initiatiefnemer om een zorgvuldige procedure te kunnen doorlopen. Onder andere:


De uitvoering met overkapping en afbakening kan de beleving van het openbare gebied
aantasten. Het college wil samen met de initiatiefnemer naar de juiste uitstraling zoeken
waarbij toegankelijkheid en openbare uitstraling gewaarborgd zijn;

In de procedure zal ook zorgvuldig gekeken moeten worden naar terrasgebruik in
combinatie met OOV, naar de verkeerscirculatie, de parkeerdruk en de eventuele
precedentwerking (en uitstraling) voor het overige gebied.

Er zullen vastgoedafspraken gemaakt moeten worden over grondgebruik / grondruil. Dit
kan eventueel financiële consequenties hebben voor de initiatiefnemer.
Met deze positieve grondhouding acht het college het weinig realistisch om dit al voor de zomer 2018
gereed te hebben. Het college hecht eraan dat de juiste verwachtingen uitgaan van het antwoord op
het principeverzoek en verzoekt de organisatie het antwoord hierop aan te passen.
Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat het antwoord aan te passen met inachtneming van
bovenstaande.
4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Vaststelling bestemmingsplan Waterhoven Oost - Vinkenpolderweg
Voorstel:
1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Waterhoven Oost –
Vinkenpolderweg op 10 juli 2018 vast te stellen conform bijgevoegd concept van het
raadsvoorstel en –besluit;
Besluit
Conform.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 3 juli 2018
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Benoeming bestuurslid Verhuisfamilie
Secretaris Van Heeren meldt dat zij gisteren is benoemd als (onbezoldigd) bestuurslid van De
Verhuisfamilie.
Balkons Van Eesterensingel
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat in tegenstelling tot zijn bericht vorige week, het noodfonds niet
blijkt te bestaan. Wel mogelijkheid om als gemeente de uitvoering op te pakken en dit financieel door
te leggen naar de eigenaren. Het college staat positief tegenover constructie zolang dit past binnen
wet- en regelgeving.
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Crisis-oefening Jeugd
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat de crisisoefening Jeugd goed is verlopen. Complimenten van
de trainer voor de organisatie.
Actualisatieverzoek Chemours
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat het indienen van een actualisatieverzoek meer werk omvat dan
gedacht. Om die reden ziet het college hier van af.
Parkeren.
Parkeren binnen gemeente Het college heeft de behoefte om binnen organisatie een denklijn /
beleidslijn voor parkeren te ontwikkelen. Er zijn nu verschillende denkbeelden en dat leidt tot
onduidelijkheid. Het college verzoekt de organisatie te zoeken naar een brainstormmoment na de
vakantie.
Rapportage OZHZ.
Trimsterrapportage OZHZ Portefeuillehouder Kraijo meldt dat uit de trimesterrapportage OZHZ is
gebleken dat ons Evenementenbeleid en de APV niet op elkaar aansluiten. College verzoekt dit te
betrekken bij de al op handen zijnde aanpassingen APV.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de geplande BW stukken.

7.4

Themamiddag/werkbezoek

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Inspiratiesessie Groeiagenda d.d. 5 juli 2018
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit inspiratiesessie.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik raad 10 juli 2018
Het college blikt vooruit op de raadsbijeenkomst van vanavond.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.
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11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 10 juli 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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