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

17-07-2018
9:00 - 14:30 uur
Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum
Burgemeester J.G.A. Paans
Burgemeester J.G.A. Paans, wethouder A. Kraijo, wethouder D. Zandvliet en loco-secretaris S.G.M. van
Eck
Wethouder P.J. Verheij en gemeentesecretaris S. van Heeren

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering. Wethouder Peter Verheij en gemeentesecretaris Simone van Heeren
zijn afwezig. Saskia van Eck is loco-secretaris.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Niet van toepassing.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Niet van toepassing.

3.2

P.J. VERHEIJ
Niet van toepassing.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Niet van toepassing.

3.4

A. KRAIJO

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Samenstelling dagelijks bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; vertegenwoordiging vanuit de
Drechtsteden
Voorstel:
1. De heer Kraijo voor te dragen als vertegenwoordiger vanuit de regio Drechtsteden in het dagelijks
bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Besluit
Conform.
4.2

Vaststellen 43e wijziging CAR-UWO
Voorstel:
1. Vaststellen van de 43e wijziging CAR-UWO inhoudend de reparatie derde jaar WW, zoals
genoemd in de LOGA brief met kenmerk TAZ/U201700977.
Besluit
Conform.

4.3

Voorbijgaan aan negatief welstandsadvies bij het plaatsen van een tweede dakkapel
Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het verzoek om af te wijken van het op 23 februari 2018 uitgebrachte
welstandsadvies van de Vereniging Dorp, Stad en Land en vergunning verlenen voor de
voorgenomen dakkapel ter plaatse van West Kinderdijk 155 te Alblasserdam.
2. Akkoord te gaan met het verzoek om af te wijken van de welstandsnota 2014 .
3. Het ingediende bezwaar op de geweigerde omgevingsvergunning toe te kennen.
Besluit
Conform.

College vraagt aandacht voor de herijking van de Welstandsnota 2014.
4.4

Voorstel beleidsregels betreffende de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige
woonruimte.
1. De beleidsregels betreffende de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige
woonruimte vast te stellen.
Besluit
Conform.

5

Organisatie (S. van Heeren)
Loco-gemeentesecretaris geeft aan dat deze zomer in het kader van het organisatieontwikkelingstraject
picknickgesprekken plaatsvinden. Iedereen kan in gesprek met MT-leden. Op 13 september 2018 is een
speciale Keek op de Week met als thema 'organisatieontwikkeling': waar staan we en hoe gaan we verder?

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 10 juli 2018
Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Memo Verhalen Verbinden
Het college besluit om het platform Verhalen Verbinden stop te zetten.
Overweging vanuit college op bijgevoegde memo:
Hoewel dit initiatief niet de hoogste prioriteit heeft, vindt het college dat dit inhoudelijk een toegevoegde
waarde heeft vanuit oogpunt van werken met de samenleving. Zij ziet dat het tot nu toe nog niet lukt om
samen met anderen de juiste energie te creëren. Het college heeft hierbij de indruk dat dit initiatief weinig
kans is geboden; het actief verbinden van maatschappelijke partners is een punt van aandacht. Met het oog
op organisatieontwikkeling en werkdruk past het om hiermee te stoppen.
Overigens wenst het college bij de evaluatie van het Coalitieakkoord stil te staan bij de vraag hoe op dit soort
vragen in de toekomst succesvol kan worden gestuurd.
Op 28 augustus 2018 kan er geen college-heisessie plaatsvinden. Bestuurssecretariaat wordt gevraagd een
alternatieve datum te zoeken.

Wethouder Kraijo geeft aan dat de bouw van Sporthal Molenzicht voorspoedig verloopt en dat daarom de
opening op 31 augustus 2018 is gepland.
Wethouder Kraijo meldt dat het college een brief heeft gekregen van Stichting Molenzicht inzake mogelijke
overschrijding van kosten. Hij gaat hierover met de Stichting in gesprek. Het college vraagt om deze brief bij
de volgende keer te agenderen in het college bij de ingekomen stukken.
Wethouder Kraijo koppelt terug dat het groen rond de nieuwe Sporthal Molenzicht onder druk staat als
gevolg van het hoogteverschil. Het college roept wethouder Verheij op om actief via het Groenstructuurplan
te sturen zodat het groene karakter duurzaam gehandhaafd blijft.
Burgemeester informeert het college dat er vanuit Stichting Hospice Zwijndrechtse Waard/Hospice De Cirkel
(Hendrik-Ido-Ambacht) een initiatief is om een hospice in de Alblasserwaard tot stand te brengen.
Burgemeester meldt een nieuwe nevenactiviteit: eigenaar van 1manszaak Bureau Raadgever.
Wethouder Zandvliet koppel terug over gesprek met bestuur Landvast waarin duidelijk werd dat er nog
mogelijkheden zijn om te vernieuwen. Daarnaast gaat Landvast een marketingscampagne starten: alle
partners die in het Coalitieakkoord staan worden benaderd. Tenslotte geeft wethouder Zandvliet aan dat
Landvast eind dit jaar 10 jaar bestaat en dat dit gevierd gaat worden. Het college wenst nog voor die tijd een
bestuursontmoeting te hebben.
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Wethouder Zandvliet meldt dat de Adviesraad Sociaal Domein begin juli 2018 ongevraagd advies heeft
uitgebracht over het VN-verdrag voor Rechten van Mensen met een Beperking. Dit advies zal in het eerst
volgende college worden geagendeerd bij de ingekomen stukken. Gezien de aard van het advies zal
wethouder Zandvliet na haar vakantie eerst een gesprek aangaan met de voorzitter. Uiteindelijk zal de
beantwoording ook via het college lopen.
Het college besluit dat ter ere van de nieuwe Sporthal de gemeente een cadeau aanbiedt. Ordergrootte max
2.500 euro. Indien projectbudget niet toereikend is, mag dekking via reguliere begroting worden gezocht.
Wethouder Kraijo koppelt terug over een gesprek waarin Qbuzz heeft aangegeven welke lijnennetwerk zij
gaan rijden in Alblasserdam en de regio. Het nog te realiseren busstation bij Grote Beer wordt t.z.t. in hun
lijnennetwerk opgenomen.
Wethouder Kraijo geeft aan dat de gebiedsvisie Grote Beer af is en in het college zal worden geagendeerd.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Niet van toepassing.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Werkbezoeken en uitnodigingen zijn doorgenomen. College vraagt aandacht om alle activiteiten van het
Havenfestival goed in de bestuurlijke agenda's terecht te laten komen.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Volgende college is op 21 augustus 2018. Stand van zaken gemeentehuis in ieder geval agenderen.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Niet aan de orde vandaag.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
- Terugblik ONS-D d.d. 12 juli 2018
Besluit
Agenderen voor volgende collegevergadering.

8.2

Groeiagenda
Niet van toepassing.

8.3

Verstandig versterken
Niet van toepassing.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
- Terugblik Raad d.d. 10 juli 2018
Vanuit het oogpunt van samen leren heeft het college de behoefte om samen met de raad terug te blikken op
Algemene Beschouwingen; zowel qua vorm als inhoud. Dit zou binnen het presidium kunnen of bij een eerst
volgende raadsconferentie.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
- Nieuwe bestuurder a.i bij Woonkracht10
Het college besluit om een welkomstbloemetje te sturen naar dhr. B. P.; bestuurder a.i. bij Woonkracht10.
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11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 21 augustus 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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