Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

20-02-2018

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Kamer Burgemeester

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
Rapport Berenschot regionale samenwerking
Het college bespreekt het rapport van Berenschot naar de regionale samenwerking binnen
Drechtsteden en ZHZ. Ze bespreekt de strategie en de tekst van de oplegger richting de
raad.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Brief Simav

Besluit:
Het college neemt kennis van de brief. Portefeuillehouder Kraijo pakt dit op.
3.4.1

Nota VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)beleid gemeentelijke taken ZuidHolland Zuid 2018-2022, uitvoeringskaders en strategieën voor Wabo-taken
vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zuid-Holland Zuid

Voorstel:
1.

Besluiten de 'Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022,
uitvoeringskaders en strategieën voor Wabo-taken vergunningverlening, toezicht
en handhaving in Zuid-Holland Zuid' vast te stellen.

2.

Besluiten dat de nota van toepassing is op de omgevingstaken die de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de gemeente Alblasserdam uitvoert.

3.

Besluiten dat met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit de
Nalevingsstrategie (definitieve versie november 2004), de Nota Regionaal
Uitvoeringsniveau (RUN) WABO-milieutaken voor de regio Zuid-Holland Zuid
2013-2017 alsmede de wijziging daarop inzake vergunning plichtige inrichtingen
en de Nota Regionaal Uitvoeringsniveau Wabo-breed Toezicht gebruiksfase
worden ingetrokken.
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4.

Besluiten dat dit besluit na bekendmaking in werking treedt op 1 maart 2018.
Indien de bekendmaking plaatsvindt na 1 maart 2018 treedt de nota in werking
met ingang van de dag na de dag van bekendmaking, met terugwerking tot en met
1 maart 2018.

Besluit:
Conform.

Toelichting:
Het college verzoekt het MT een realistische planning te maken voor de reeds lang
toegezegde WABO evaluatie. Zij doet het voorstel om de evaluatie parallel te laten lopen met
de evaluatie van het evenementenbeleid. (Laatste kwartaal 2018).
3.4.2

Infrastructurele maatregelen openbaar vervoer DAV-concessie

Voorstel:
1.

In te stemmen met het verzoek van de provincie Zuid-Holland om medewerking te
verlenen aan realisatie van de HOV/R-net maatregelen en de provincie de
uitvoeringsrol hiervan te geven; en hier voor de gestelde deadline van 22 februari
2018 antwoord op te geven;

2.

In te stemmen met de 'fase 1 maatregelen' (no-regret maatregelen), hetgeen dit
jaar uitgevoerd moet worden en wat deels meegenomen kan worden bij de
werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Grote Beer dat gepland staat in april
2018 aanstaande; zijnde:
a.

Aanleg busbaan Grote Beer - Edisonweg van Alblasserdam rechtsaf naar
Papendrecht;

1.

b.

Aanleg busbaan Edisonweg van Papendrecht naar Alblasserdam;

c.

Aanpassing drie bushaltes bij Grote Beer / De Helling tot R-nethaltes;

(tijdelijk voor de periode tot dat het busstation is gerealiseerd)
d.

Aanpassing bushaltes Blokweerweg en Abraham Kuyperstraat tot Rnethaltes;

e.
3.

Aanpassing bushalte Rijnstraat tot R-nethalte;

In te stemmen met het opheffen van het fietspad langs de oostzijde van de
Edisonweg

2.

(ten behoeve van de busbaan en behoud van de bomen, maatregel 2b)

3.

In te stemmen met extra aansluiting Grote Beer voor het toekomstig busstation en
de uitvoering van deze aansluiting mee te nemen in het onderhoudswerk van
Rijkswaterstaat aan de Grote Beer dat gepland staat voor april aanstaande.

4.

In te stemmen met de positie van het busstation aan de zuidoostzijde van de
kruising Grote Beer / De Helling; en verdere uitwerking te geven aan de exacte
positionering en vormgeving ervan in afstemming met de visie Grote Beer

Besluit:
Conform met inachtneming van duidelijker beeldmateriaal. Het college wenst één
overzichtskaart met alle maatregelen gecombineerd met de detail kaarten.
4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Vragen D66 aan college inzake 'Informatie naar bewoners buiten gestelde kaders'

Voorstel:
1.

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van
D66 over 'Informatie naar bewoners buiten gestelde kaders'.

2.

De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit:
Conform met inachtneming van correctie schrijffouten.
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4.2

Inrichting tijdelijke bouwplaats t.b.v. reconstructie Blokweer 2, fase 1.

Voorstel
1.

Instemmen met advies Commissie van advies voor de bezwaarschriften d.d. 26
januari 2018.

2.

In bijlage B van de vergunning 'openbare weg' vervangen door 'openbare plaats'.

Besluit:
Conform.
4.3

Jaarprogramma 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Voorstel:
1.

In te stemmen met het jaarprogramma 2018 van de Omgevingsdienst ZuidHolland voor de uitvoering van de gemandateerde taken op het gebied van milieu,
bouw- en woningtoezicht en APV in het jaar 2017.

2.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit:
Conform met inachtneming van verwerking punten portefeuillehouder Openbare Orde en
Veiligheid. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat deze aanpassingen door te voeren.
4.4

Monitor Sociaal 2017

Voorstel
1.

Bijgaande Monitor Sociaal 2017 met twee bijlagen vast te stellen;

2.

De gemeenteraad te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.

Besluit:
Conform met inachtneming aanscherping alinea 1 RIB onder kopje samenvatting.
Portefeuillehouder Zandvliet krijgt mandaat om tekst te redigeren.
5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Onder andere stand van zaken
voorbereiding verhuizing.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 13 februari 2018

Besluit:
Conform.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Eneco
Portefeuillehouder Verheij meldt de actuele stand van zaken m.b.t. Eneco. Het mediation
traject heeft tot een positief resultaat geleid.
MJP Jeugd
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit stuurgroep Jeugd. De raad van Dordrecht zal
zich naar verwachting niet committeren aan MJP. Vanavond vindt debat plaats in de raad
van Dordrecht.
IJssalon
Portefeuillehouder Verheij meldt dat de ijssalon aandacht heeft gevraagd voor beperkingen
huidige vergunning. Het college vraagt portefeuillehouder Kraijo dit op te pakken.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Bestuurlijk overleg Woonkracht10 13 februari 2018
Het college blikt terug op bestuurlijk gesprek Woonkracht10.
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Eindevaluatie collegeperiode met maatschappelijke partners 14 februari 2018
Het college blikt terug op de avond met de maatschappelijk partners. Er zijn een aantal
duidelijke ontwikkelpunten naar voren gekomen die relevant zijn voor de komende periode.
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
ONS-D 15 februari 2018
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit ONS-D. O.a. de voortgang op de Groeiagenda.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Raadsbijeenkomst 13 februari 2018
Het college blikt terug op de raadsbijeenkomst van 13 februari waaronder de
woningbouwlocatie-discussie. Portefeuillehouder Verheij doet de suggestie om een zelfde
sessie met makelaars, projectontwikkelaars en Woonkracht10 te organiseren.
Raadsbijeenkomst 20 februari 2018
Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van vanavond.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2018
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

