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

1

26-03-2019
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
Regulier openbare B&W vergadering

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE/ONDERWERP

2.1

13.00 - 14.00 uur - Groepsinterview - Evaluatie van het beschermde dorpsgezicht
Het college wordt geïnterviewd door Jan Schalk en Michiel Jabaaij (OCD). Onderwerp is de evaluatie
van de werking van het beleidskader Beschermd Dorpsgezicht dat het college in 2013 heeft
vastgesteld. Het college is een van de partijen die komende tijd geïnterviewd wordt. Aan de orde
komt wat de betekenis is van het Beschermd Dorpsgezicht en hoe het college dit in de afgelopen 5
jaar heeft toegepast en betrokken in haar afwegingen bij diverse (project)ontwikkelingen in de
ruimtelijke sfeer. College bespreekt ook hoe zij de wijze van advisering van de Erfgoedcie. heeft
beleefd. Het college vraagt in het bijzonder aandacht voor ' de framing' van het Beschermd
Dorpsgezicht. Het is bedoeld om expliciet rekenschap te geven aan de cultuurhistorische karakter en
structuur van het dorp Alblasserdam.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Effectindicatoren begroting
Voorstel:
1. Instemmen met het toevoegen van indicatoren op de thema's versterken centrumfunctie,
kwaliteit buitenruimte, verbeteren woonaanbod en verbeteren bereikbaarheid;
2. Instemmen met het voorleggen van de keuze aan de gemeenteraad om kwalitatief
onderzoek te doen naar Blijven in Alblasserdam onder onze jongeren;
3. Instemmen met het invoeren van een tweejaarlijks ondernemersgesprek als alternatief voor
een ondernemerspanel;
4. Het advies ter definitieve besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Besluit
Conform met de toevoeging dat dekking van incidentele kosten onderzoek via de BURAP
aangevraagd moet worden.
Toelichting



Het college wil OCD dit jaar opdracht geven voor 0-meting.
Het college beseft zich dat het moeilijk is om de resultaten van doorgeleiding jeugd goed te
meten. Zij wil regionaal wel kijken naar mogelijkheden om meer zicht te krijgen.

3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.1

Evaluatie nota grond-, vastgoed en prijsbeleid
Voorstel:
1.
2.

3.
4.
5.

Kennis te nemen van de evaluatie nota grond-, vastgoed en prijsbeleid.
In stemmen met de continuering van de beleidslijn zoals omschreven in de Nota
grond- en vastgoedbeleid 2013 en in de Nota Prijsbeleid vastgoed 2013 ook voor de
periode 2019 –2022.
Het afwegingskader 'grondbeleid' en het afwegingskader 'vastgoedbeleid' als nadere
uitwerking van de in de nota's grond-, vastgoed en prijsbeleid opgenomen
uitgangspunten, vast te stellen.
De raad hierover te informeren middels de bijgaande Raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform onder voorbehoud instemming raad en met inachtneming van wijzigingen.
3.2.2

Voortgangsrapportage project: "Renovatie van het gemeentehuis en omzetting naar het Huis
van de Samenleving"
Voorstel:
1.
2.

Accordering voor wat betreft de inhoud van de voortgangsrapportage t.b.v. de Raad
zoals aan de Raad toegezegd.
De gemeenteraad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform met inachtneming van 2 wijzigingen. Portefeuillehouder Verheij krijgt mandaat de
aanpassingen te verrichten.
3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

09.00 - 09.30 uur - Governance DGenJ + Ben Kraal en Astrid de Gooijer
Besluit
Het college bespreekt de bijgevoegde vragen voor.

3.3.2

09.30 - 10.00 uur - Voortgang project woonwagens Staalindustrieweg
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voortgang van het project woonwagens Staalindustrieweg.
2. De gemeenteraad overeenkomstig te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Besluit
Het college bespreekt de voortgang op het dossier Verplaatsen Woonwagens. De communicatie met
de vervoerders loopt stroef. Het college bespreekt mogelijke interventies. De voorbereidende
werkzaamheden voor de verplaatsing zijn al gestart. Het college constateert dat bewoners en
gemeente gereed staan voor verhuizing. Zij bespreekt de overige externe risicofactoren: Stedin en
Rijkswaterstaat. Het college verzoekt de risicoparagraaf hierop aan te passen. Portefeuillehouder
Zandvliet krijgt het mandaat de RIB aan te passen.

3.3.3

Tijdelijke uitbreiding formatie Stichting Jeugdteam
Voorstel:
1. U wordt gevraagd een bedrag van € 45.000,= ter beschikking te stellen voor de uitbreiding
van de formatie van de Stichting Jeugdteams voor de duur van één jaar.
Besluit
Conform.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Jaarprogramma 2019 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Voorstel:
1. In te stemmen met het jaarprogramma 2019 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
voor de uitvoering van de gemandateerde taken op het gebied van milieu, bouw- en
woningtoezicht en APV in het jaar 2019.
2. In te stemmen met bijvoegde raadsinformatiebrief.
3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden naar de raad.
Besluit
Conform met inachtneming van wijziging. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat de wijziging door te
voeren.

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019
Voorstel:
1. De gemeenteraad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam
2016 in te laten trekken door middel van bijgevoegd raadsvoorstel.
2. De gemeenteraad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam
2019 vast te stellen door middel van bijgevoegd raadsvoorstel.
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3.

Het presidium te verzoeken afspraken te maken die dienen als beleidskader voor het
opstellen van beleidsregels inzake "reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd"
door het college.

Besluit
Conform met inachtneming van 1 wijziging.
Toelichting
Het college beseft zich dat de discussie rondom Handhaving wellicht nog nadere aanpassingen aan
de APV noodzakelijk maakt. Het college wenst een antwoord te krijgen op de vraag of bij het
aanwijzen van parkeerplaatsen aan de openbare weg overnachten nog wel verboden is.
Portefeuillehouder Verheij heeft eerder in college gevraagd om duiding op regelgeving rondom
geluid. Hoeveel decibel is op welk moment toegestaan. (MARTIJN).
Portefeuillehouder Kraijo vraagt aandacht voor handhaving drones in molengebied. Burgemeester
zegt toe dit onderwerp mee te nemen in discussie Handhavingsbeleid.
5

Organisatie (S. van Heeren)
Terugblik Kick-off crisisorganisatie 25 maart 2019
Secretaris koppelt terug uit kick-off crisisorganisatie. We hebben afgelopen maandag stilgestaan bij
de invulling van de nieuwe crisisorganisatie. Het college waardeert het zeer dat medewerkers de
verantwoordelijkheid willen nemen voor deze taak en stelt dat er voldoende tijd vrijgemaakt moet
worden voor trainen en oefeningen bijwonen.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 19 maart 2019
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Radenbijeenkomst Kinderdijk
Portefeuillehouder Kraijo blikt terug op radenbijeenkomst Kinderdijk.
Verkiezingsuitslag
Het college blikt terug op verkiezingsuitslag afgelopen week. Een substantieel deel van de kiezers
voor Provincie en Waterschap wordt in lokale politiek niet vertegenwoordigd door de partij waarop zij
nu hebben gestemd. Dat geeft stof tot nadenken. Burgemeester heeft bij OCD navraag gedaan naar
onderzoeksmogelijkheden om meer beeld en geluid naar stemmers die zich bij deze verkiezingen
anders hebben gemanifesteerd. Zijn er ook lokale thema's waarop inwoners beter gehoord willen
worden? Burgemeester oriënteert zich verder.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Bestuursretraite VRZHZ 2019 d.d. 3/4/5 april 2019
Besluit
Het college blikt vooruit op de bestuursretraite VRZHZ. De eerste loco's voor burgemeester en
secretaris fungeren als achtervang deze dagen.

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
1. SOK Nedstaal + Richard Boot/Paul Vismans (Nedstaal)/Gerard van Andel en Saskia van
Eck - Strategie en de samenwerkingsovereenkomst d.d. 2 april 2019
2. Vervolg strategische discussie Havengebied + Marco van Esschert en Madelon Soeteman
d.d. 2 april 2019
3. PFO Integraal College/MT d.d. 9 april 2019
Besluit
Vooruitblik Strategie en samenwerkingsovereenkomst Nedstaal d.d. 2 april 2019
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Het college blikt vooruit op de strategische discussie Nedstaal.
Vooruitblik Strategische discussie Havengebied 2 april 2019
Het college blikt vooruit op de strategische discussie Havengebied.
7.4

Themamiddag/werkbezoek
Het college blikt vooruit op het volgende werkbezoek van 16 april 2019 naar bedrijf Proverkeer.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Drechtstedendinsdag 2 april 2019
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.
Vooruitblik Drechtstedenbestuur 3 april 2019
Het college blikt vooruit op de vergadering DSB.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Raad d.d. 26 maart 2019
Het college blikt vooruit op de raadsvergadering van vanavond. Wethouder Kraijo is afwezig. Er zijn
in de regio verschillende amendementen en moties in de maak. Het college bespreekt het
amendement dat nu voorligt in Dordrecht.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

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

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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