Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

13-11-2018

Tijd

9:00 - 14:30 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vergaderkamer 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
Huisvesting gemeentehuis
Het college spreekt het concept raadsvoorstel en de bijlagen door met de
ambtelijke ondersteuning.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS

3.1.1

Inspraakverordening gemeente Alblasserdam
Voorstel:
1. De raad voor te stellen de "Inspraakverordening gemeente
Alblasserdam" vast te stellen;
2. De raad voor te stellen om de bij besluit van 11 maart 2004
vastgestelde Inspraakverordening Alblasserdam in te trekken.

Besluit
Conform.

Toelichting
Het college heeft gekozen voor de minimale vorm die juridisch nodig is.
Dit neemt niet weg dat het college zich blijft inzetten voor SamenDoen en
bij belangrijke issues de inwoners blijft peilen en blijft samenwerken aan
oplossingen.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning Vinkenpolderweg 14,
Alblasserdam (bouwen van een woning).
Voorstel:
1. Besluiten om reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Besluiten om het verzoek om vergoeding van proceskosten af te
wijzen.
3. Reclamant en vergunninghouder te berichten conform bijgaande
conceptbrieven.

Besluit
Aangehouden. Het college is verbaasd dat er zo strikt op de termijn
wordt afgewezen. We kunnen niet uitsluiten dat er in onze eigen
postverwerking vertraging is opgetreden. Het college wil de redeneerlijn
van de voorzieningenrechter gebruiken voor een inhoudelijke
argumentatie om het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
4

AKKOORDSTUKKEN

5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Burgemeester
meldt dat voorraadagenda volgende week weer geactualiseerd moet zijn.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 30 oktober 2018 en 6 november 2018

Besluit
Conform.
7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Graag opgave, zover bekend, vakantie in 2019 bij bestuurssecretariaat

Besluit
Het college bespreekt de vakantieplannen 2019 door.
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7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
- Vooruitblik Bijeenkomst Gemeentehuis d.d. 15 november 2018

Besluit
Ondertekening contracten leerwerktrajecten
Het college is aanwezig bij de feestelijke ondertekening van de
leerwerktrajecten van 8 nieuwe medewerkers die via Smile bij de
buitendienst aan de slag gaan.
Vooruitblik informatieavond renovatie gemeentehuis 15 november 2018
Het college blikt vooruit op de komende informatieavond.
7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Niet besproken.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Vooruitblik Werkbezoek aan AENC d.d. 20 november 2018
Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan AENC en is content met
de keuze voor dit voor hen relatief onbekende bedrijf. Burgemeester is
helaas verhinderd.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Lijst werkbezoeken 2019

Besluit
Het college is akkoord met de suggesties. Wel wil zij de lijst aanvullen
met sociale en maatschappelijke werkbezoeken!
8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

8.2

Groeiagenda
Geen bespreekpunten.
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9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Niet besproken.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 20 november 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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