Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

09-04-2019

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vgk Centrum

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
Het college bespreekt samen met Managementteam de actuele zaken binnen de grote
stichtingen van Alblasserdam. (Landvast, BSSA, SWA, Molenzicht, Smile).

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

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

4e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Voorstel:
1.

Vaststellen van de 4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, onder opschortende voorwaarde van
toestemming van de gemeenteraad.

2.

De raad verzoeken toestemming te verlenen tot de vaststelling van de 4e wijziging
van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Besluit
Conform.

4.2

Toegangsweg Molen Souburgh
Voorstel:

1.

Instemmen met het realiseren van de toegangsweg naar Molen Souburgh en de
kosten te dekken uit de subsidiebijdrage van het regionaal fonds.

2.

Instemmen met het dekken van de kapitaalslasten van maximaal 2.000 euro per
jaar binnen het product cultureel erfgoed, indien de subsidie niet of deels wordt
toegekend.

3.

Instemmen met de exploitatiekosten van de weg van 2.500 euro per jaar, te
dekken uit de exploitatie 'onderhoud wegen'.

4.

Instemmen met de raadsinformatiebrief 'Toegankelijkheid Molen Souburgh'

Besluit
Conform.

4.3

Toekenning definitieve bijdrage Ondernemersfonds Alblasserdam 2018
Voorstel:
1.

De bijdrage voor het jaar 2018 van € 128.804 definitief toe te kennen aan de
Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam conform de afspraken vastgelegd in het
"Convenant inzake Ondernemersfonds Alblasserdam 2016 - 2019";

2.

De Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam van uw besluit in kennis te stellen
middels een definitieve subsidiebeschikking 2018;

Besluit
Conform.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 2 april 2019

Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

Parkeren bezoekers Kinderdijk Zuiderstek
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er afgelopen weekend 150 auto's gebruik hebben
gemaakt van parkeergelegenheid Zuiderstek. Het college wijst de portefeuillehouder erop
dat we in het bezit zijn van een eigen 'tekstkar' .

Ontwikkelingen Hardam
Portefeuillehouder Kraijo meldt de voortgang op project Hardam.

Manegelocatie
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er een aanvraag is binnengekomen voor herontwikkeling
manegelocatie tot woningbouwlocatie.
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Zeilmakerstraat
Portefeuillehouder Verheij meldt dat het project enige vertraging oploopt voor nader
onderzoek naar behoud bomen.

MKB vriendelijke gemeente
Portefeuillehouder Verheij meldt dat Alblasserdam is uitgeroepen tot MKB vriendelijke
gemeente. Nummer 6 van Zuid-Holland en nr. 37 van Nederland.

Den Ouden
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit bezoek Den Ouden. Er waren wat
onduidelijkheden m.b.t. bestemmingsplan. Ook mogelijke parkeeroplossing is ter sprake
gekomen.

FN Steel
Portefeuillehouder Verheij koppelt terug uit gesprek met FN Steel.
Adoptie monument
Portefeuillehouder Zandvliet en burgemeester Paans koppelen terug uit bijeenkomst met de
Ds. Beukelmanschool - Rembrandtlaan.

Roken voor de deur
In het college is gesproken over het rookgedrag van medewerkers pal voor de deur. Dit
heeft niet de gewenste uitstraling van een organisatie die vitaliteit hoog in het vaandel
heeft. Daarbij kunnen mensen die niet roken overlast ervaren als zij de deur in en uit gaan.
Het college verzoekt de organisatie hierover in gesprek te gaan met de rokers. Voor het
nieuwe gemeentehuis wil het college een rookvrij huis EN een rookvrije entreezone.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik Bestuursretraite Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2019 d.d. 3/4/5 april 2019
Burgemeester en secretaris koppelen terug uit retraite VRZHZ. Strategische vraagstukken
zijn steeds vaker domein overstijgend. Dit pleit voor het breder agenderen van opgaven
zoals (de gevolgen van)klimaatverandering, cybercrime, aanpak personen met verward
gedrag etc. Portefeuillehouder Verheij vraagt hoe de lobby voor een andere
verdeelsystematiek algemene uitkering verloopt. Burgemeester vraagt stand van zaken na.

Toelichting
Het college wenst de benchmark Veiligheidsregio's graag te agenderen. Binnenkort starten
de gesprekken over verdeling Algemene Uitkering. Het college wil graag bijdragen aan de
lobby voor andere verdeling waarbij de risico's van het gebied zwaarder wegen in
verdeelmodel.

7.2

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

7.2.1

Uitnodiging burgemeester Kolff 25/4 bijeenkomst bestuurlijk netwerk Zuidelijk ZuidHolland
Het college blikt vooruit op de ontmoeting met de colleges van Zuid Zuid-Holland.
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7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op de strategische discussies van komende weken.

7.4

Themamiddag/werkbezoek

7.4.1

Werkbezoek aan Firma Proverkeer d.d. 16 april 2019
Het college blikt vooruit op het werkbezoek van volgende week.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

Terugblik Drechtstedendinsdag
Het college blikt terug op de Drechtstedendinsdag.

8.2

Groeiagenda

Besluit
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Vooruitblik Commissies d.d. 9 april 2019
Het college blikt vooruit op de commissievergaderingen van vanavond.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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