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

25-06-2019
9:00 - 14:30 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum
J.G.A. Paans
S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en D. Zandvliet
Reguliere openbare vergadering.

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Geen bespreekpunten.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.3

Financiële uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2019
Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
Toelichting
Invoering Wet verplichte GGZ: college vraagt aandacht voor lokale vertaling en benodigde fte. Zij wil
graag stand van zaken voorbereidingen agenderen in college.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Beslissing op bezwaar (3x) tegen opleggen last onder bestuursdwang tot het verwijderen en
verwijderd houden van aanlegpaaltjes in kade en afmeren bootjes in A-watergang t.h.v. Stenen
Kamer
Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen.
Toelichting
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er samen met bewoners wordt gekeken naar plekken waar het
aanleggen van bootjes wel mogelijk is. Als er mogelijkheden zijn betrekt hij de andere bewoners van
De Stenen Kamer ook.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2020
Besluit
Conform.

4.2

Rapportage interbestuurlijk toezicht (bijlage bij jaarstukken 2018 na te zenden aan raad)
Besluit
Conform.

4.3

Verlenging tijdelijke huisvesting openbare basisschool Het Palet
Besluit
Conform.

5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris meldt de actuele organisatiezaken. Het MT verzoekt de burgemeester te onderzoeken of
het presidium verplaatst kan worden van 3 naar 10 of 11 september 2019.
Secretaris doet voorstel voor projectaanpak gemeentehuis. Naast Stuurgroep Renovatie
Gemeentehuis en Raadhuisplein ook een Stuurgroep Huis van de Samenleving instellen waarin
samen met de partners het dienstverleningsconcept en de samenwerkingsafspraken vorm gegeven
wordt. Afstemming tussen de SG's vindt plaats in college. Hiertoe een projectleider aanstellen vanuit
de organisatie en deze vrijstellen van andere taken. Ambtelijk opdrachtgever coördineert.
Bouwplanning en tempo is leidend voor SG HvS.
Secretaris meldt in haar rol als ambtelijk opdrachtgever Renovatie Gemeentehuis dat het
Raadhuisplein kapot gereden wordt door de auto's en bouwverkeer. Dit levert gevaarlijke situaties op
met losliggende stenen. Het college wenst op korte termijn borden neer te zetten met waarschuwing
en tekst betreden op eigen risico en verzoekt de SG Renovatie Gemeentehuis en Raadhuisplein met
maatregelen te komen.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 18 juni 2019
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
AV dagen
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er op 4 juli 2019 uitnodiging aan bestuur is verstuurd.
Burgemeester gaat.
Extra PFO Sociaal
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat er gesproken is over de visie Sociaal Domein. Er is een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen ambitie en bekostiging. Portefeuillehouder heeft aandacht
gevraagd voor meer lokale experimenteerruimte. Deze week wordt de omdenknotitie toegestuurd.
Portefeuillehouder heeft aangegeven dat er nu al gestart moet worden met veranderingen / inzetten
maatregelen. Portefeuillehouder wil concept omdenknotitie toesturen aan raad.
Verzoek splitsing winkelpand in winkel en wonen
Portefeuillehouder Verheij meldt verzoek eigenaar voormalige woonwinkel. Deze wil het pand graag
splitsen in wonen en bedrijf. Hij loopt nu aan tegen tegenstrijdige voorwaarden bank en OZHZ.
Het college heeft de bereidheid om medewerking te verlenen aan het splitsen van het pand in winkel
en woning onder voorwaarden die nodig zijn om splitsingsvergunning te verkrijgen.
Visvijver RK-Kerk
Portefeuillehouder Verheij meldt dat een raadslid een brief heeft gestuurd als burger via de griffier.
Het college verzoekt de secretaris de brief te behandelen als zijnde afkomstig van een inwoner
Alblasserdam. Aangeven dat college de voorkeur heeft dat correspondentie rechtstreeks naar college
wordt gestuurd ten einde geen onduidelijkheid in rollen te krijgen.
PMD
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er gesproken wordt met HVC over het afrekenen van afval aan
de poort in plaats van na verwerking en vermarkting.
MFC gebruikersgroep
Portefeuillehouder Verheij meldt dat er een brief is ontvangen van MFC Gebruikersgroep met
klachten. Portefeuillehouders Zandvliet en Kraijo pakken dit op m.b.t. MFC-Woonkracht10. En
portefeuillehouder Verheij pakt gedeelte Smile op.
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KPN-storing
Burgemeester koppelt terug over aanpak KPN-storing gisteren. Er is vanuit de VR een brief gestuurd
aan college en raad met eerste uitleg aanpak.
Bezoek VRZHZ aan Georgië
Burgemeester koppelt terug uit bezoek Georgië met delegatie VRZHZ.
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
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik commissievergaderingen 18 juni 2019
Het college blikt terug op de commissievergaderingen.
-

-

8.1.1

Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij in de commissie Grondgebied heeft toegezegd de
jeugdgemeenteraad te betrekken bij onderzoeken woonbehoefte Jeugd.
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er in de commissie Grondgebied wat onvrede was
ontstaan over de rol van HVC op de informatieavond inwoners. Het verschil tussen
warmtenetleverancier en energieleverancier en de rol van HVC hierin was onvoldoende
zichtbaar gemaakt tijdens de avond;
Portefeuillehouder Zandvliet meldt dat er in de commissie Samenleving lang is stilgestaan
bij het thema zondagsrust n.a.v. bespreking van de cultuurnota. Ook zijn er vragen gesteld
over hoe om te gaan met de reeds beschikbare gelden in de begroting tegen het licht van
de meerjarige tekorten.

Zienswijze begrotingen 2020 overige GR-en (n.a.l.v. commissie Bestuur en Samenleving)
Op verzoek van de cie. Bestuur en Samenleving zijn bijgaande zienswijzen op alle GR-en bijgevoegd
voor de vergadering van de raad op 25 juni gezien de financiële positie van de gemeente.
Besluit
Het college neemt kennis van de stukken zienswijze GR-en.

8.1.2

Auditcommissie
Op verzoek auditcommissie is er op maandag 24 juni 2019 een extra auditcommissie. Hierin wordt
een toelichting op de Financiën gegeven. Verdieping in de techniek jaarstukken / begroting.
Bijgevoegde presentatie en analyse van het sociaal domein 2015-2018 wordt dan gedeeld en
toegelicht door de concerncontroller
Besluit
Het college neemt kennis van de presentatie auditcommissie.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers

9.1.1

Ter kennisname: aanpassing raadsvoorstel nota Cultuur
De nota is besproken in de commissievergadering van 18 juni jongstleden. In die vergadering werd
aandacht gevraagd om expliciet aan te geven dat de ‘percentageregeling beeldende kunst’ - zoals we
die de afgelopen vier jaar al kenden – wordt voortgezet. Concreet houdt dit in dat de
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bestemmingsreserve, waarin 1% van gemeentelijke bouwprojecten wordt ingezet voor kunst in de
openbare ruimte, wordt gecontinueerd.
Besluit
Conform.
10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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