Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

13-10-2020

Tijd

9:00 - 14:00 uur

Locatie

via ms teams/fysiek De Rederij / RUIM

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij

Afwezigen

D. Zandvliet

Toelichting

Reguliere openbare B&W-vergadering

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

CORONA
Burgemeester meldt de actuele Corona-zaken. Vanavond staat de persconferentie
gepland waarin landelijke maatregelen worden aangekondigd. Als de boodschap
is: "Blijf zoveel mogelijk Thuis", dan betekent dit dat de werkbezoeken van
college en collegeleden afgezegd worden. Voor de raadsbijeenkomsten geldt dat
per keer bekeken wordt of dit digitaal of fysiek plaatsvindt.

Toelichting
Burgemeester constateert dat bedrijven niet altijd op de hoogte blijken te zijn van
verplichting melden besmetting binnen bedrijf infectieziekte A. Het college
besluit dit gegeven op te nemen in de Nieuwsbrief Ondernemers.
3

STRATEGISCHE DISCUSSIE
BURAP-2 en Begroting 2021
Het college bespreekt de laatste versie van de BURAP en de begroting in het
bijzijn van de controller.
Sturing Sociaal Domein
Het college bespreekt de sturingsmodellen Sociaal Domein in het bijzijn van de
bestuursadviseur en ter voorbereiding op de regionale collegeconferentie eind
oktober 2020.

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
Geen bespreekpunten.

5

AKKOORDSTUKKEN

5.1

Spelregels niet-openbare informatie en register geheime stukken 2020
Voorstel:
1. In te stemmen met de nieuwe regels m.b.t. openbare en niet-openbare
informatie en het stellen van richttijden voor geheimhouding
gekoppeld aan de WOB-grond t.a.v. de geheimhouding;
2. De door het college opgelegde en door de raad bekrachtigde
geheimhouding ten aanzien van (geheime) documenten op te heffen
conform bijgevoegd register in bijlage 2 (de oranje regels);
3. Geheimhouding niet op te heffen anders dan de in 1 bedoelde
richttijden ten aanzien van (grijze regels in register bijlage 2):
Geheime bijlagen Grex Waterhoven, Hof en Singel en Haven-Zuid behorende bij rv
2e Burap (1570799).
Bijlage 1 bij Raadsvoorstel Waterhoven (1475283)
Bijlage 2 bij Raadsvoorstel Waterhoven (1475283)
Bijlage 3 bij Raadsvoorstel Waterhoven (1475283)
Rapportage GREX bij raadsvoorstel Actualisatie Grex 2015(1473530)
Geheime begrotingswijziging bij raadsvoorstel Actualisatie Grex(1473530)
St.v.z. woonwagenproject (1390799)
behorende bij rib st.v.z. woonwagenproject (1400984)
Projectrapportages GREX bij rv 2e Burap 2014 (1359055)
berekening krediet en begrotingswijziging rv krediet Woonwagens (1296321)
Actualisatie Grex 2014 (dossiernummer 1277233)
Geheime bijlage GREX
Actualisatie Alblasserwerf bij raadsvoorstel Actualisatie GREX
Actualisatie Beukelman bij raadsvoorstel Actualisatie GREX
Actualisatie Lint Vinkenpolder bij raadsvoorstel Actualisatie GREX
Actualisatie Mercon Kloos bij raadsvoorstel Actualisatie GREX
Actualisatie Haven Zuid bij raadsvoorstel Actualisatie GREX
Actualisatie Hof en Singel bij raadsvoorstel Actualisatie GREX
Staatje GREX bij voorstel ROM-D
Bijlage investeringskredieten en projecten in de GREX bij de 2e Burap 2012
Actualisatie Waterhoven bij raadsvoorstel Actualisatie GREX
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Vanwege de economische belangen van de overheid (met betrekking tot een
juridisch conflict Waterhoven) en het nog niet volledig afgesloten zijn van het
project (m.b.t. Woonwagens).

Besluit
Spelregels conform met inachtneming van 1 wijziging.

Toelichting
Het college wil graag dat de lijst ieder jaar geagendeerd wordt en vraagt dit
binnen de bedrijfsvoering te borgen.
5.2

Aanwijzen en intrekken van aanwijzingsbesluit van toezichthouders met
terugwerkende kracht
Voorstel:
1. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester
besluit voor zover het zijn bevoegdheden betreft, om de
aanwijzingsbesluiten van mevrouw C. E. en de heer
van P.J.G. v. P., genomen op 19 maart 2019, met
terugwerkende kracht per 12 mei 2020 in te trekken;
2. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester
besluit voor zover het zijn bevoegdheden betreft om de heren
N. L. , M.S. V. en P.J.G. v. P. met terugwerkende
kracht vanaf 12 mei 2020 aan te wijzen als toezichthouder openbare
ruimte en als BOA zodanig te belasten met de opsporing van de
strafbare feiten conform conceptbesluit;
3. de aanvragen tot beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar
voor de heren L. en V. voor de eerder genoemde
aanwijzing in te dienen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
4. voor zover het haar bevoegdheden betreft, net als de burgemeester
besluit voor zover het zijn bevoegdheden betreft, om het
aanwijzingsbesluit van de heer N. L. in te trekken
conform conceptbesluit.

Besluit
Conform.
5.4

Ledenraadpleging VNG over de concept arbeidsvoorwaardennota voor de
komende cao-onderhandelingen
Voorstel:
1. In te stemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota 2021.
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2. Een aantal aanvullende opmerkingen mee te geven over de voorstellen
rondom verlof, bovenwettelijke sociale zekerheid, toelagen,
loonsverhoging en thuiswerkvergoeding.

Besluit
Conform.
6

Organisatie (S. van Heeren)
De secretaris meldt de actuele organisatiezaken.

7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 6 oktober 2020

Besluit
Conform.
8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Geen bespreekpunten.

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Geen bespreekpunten.

9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Vooruitblik ONS-D conferentie d.d. 15 oktober 2020
Het college blikt vooruit op de ONS-D conferentie, ontwikkelingen rondom
inhuur, structuur Sociaal Domein.

9.2

Vooruitblik College-conferentie d.d. 27 oktober 2020
Agenderen voor college 27 oktober 2020.

10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Vooruitblik Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2020
Agenderen voor college 27 oktober 2020.

11.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.
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11.1

Brief kerken aan gemeenteraad inzake regenboog

11.2

Samen investeren in duurzaam verdienvermogen en werkgelegenheid Groeiagenda Zuid-Holland

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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