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

1

09-07-2019
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
B&W vergadering openbaar

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Het college blikt vooruit op het collegebezoek Hardinxveld-Giessendam.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

Ambtsbezoek CdK - In principe afspraak 18/19 december 2019
Het college spreekt haar voorkeur uit voor ontvangst Commissaris van de Koning op 18 december
2019. Zij wenst met MT strategische discussie over invulling programma. Daarnaast verzoekt het
college de secretaris een team te laten samenstellen voor de voorbereiding.

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ

3.2.1

Optimalisatie gronden- en vastgoedportefeuille Polder Blokweer
Voorstel:
1. Het beheer van gronden in Polder Blokweer te optimaliseren volgens bijgaande startnotitie.
2. Het ter beschikking stellen van een budget ter hoogte van € 24.000,- ten behoeve van het
optimaliseren van gronden in Polder Blokweer en dit mee te nemen in de eerstvolgende
bestuursrapportage en ten laste te brengen van de innovatiereserve.
3. De monitoring na afronding van de optimalisatie niet te benoemen als lokale prioriteit in het
jaarprogramma OZHZ.
Besluit
Conform met inachtneming van wijziging.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Rapportage RIVM vaccinatiegraad 2019
Een memo hoeft niet ter besluitvorming naar college. Stuk wordt van de agenda afgehaald.

3.4

A. KRAIJO

4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Audio/video Huis van de Samenleving
Voorstel:
1. Instemmen met optimalisatie basis-uitvraag AV middelen a € 69.600;
2. Instemmen met keuze voor wifi i.p.v. infrarood tegen meerkosten € 7.500;
3. Instemmen met het mogelijk maken van informatieveilige presentatie-omgeving door
aanschaf Barco systeem i.p.v. We Present tegen meerkosten € 17.600;
4. Instemmen met het beschikbaar stellen van extra krediet van €59.800 inclusief de extra
kosten voor projectmanagement, installatieadvies en (re)-engineering;
5. Instemmen met aanschaf/overnemen van een elders reeds gebruikt (draadloos)
discussiesysteem in de commissieruimte indien mogelijk, in plaats van aanschaf van een
nieuw systeem t.w.v. € 17.300 en deze aanschaf/overname (prijs nog onbekend) te
dekken uit de reguliere exploitatie van de gemeenteraad.

Besluit
College neemt kennis van het voorstel dat naar de Raad gestuurd zal worden.
4.2

Vaststellen 45e wijziging CAR-UWO
Voorstel:
1. Vaststellen van de 45e wijziging CAR-UWO zoals genoemd in de LOGA brief met kenmerk
TAZ/U201800181
Inleiding.
Besluit
Conform.

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 2 juli 2019
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
AB DG&J
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit AB. Notitie Montfoort is als richtinggevend aangemerkt
en pakket maatregelen vastgesteld.
Raadsledenbijeenkomst DG&J
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit raadsledenbijeenkomst. Algemene reactie op pakket
maatregelen was begripvol / positief.
BSSA
Portefeuillehouder Kraijo en burgemeester Paans koppelen terug uit gesprek BSSA over voortgang
onderzoek en lopende zaken.
OKA-bijeenkomst
Burgemeester Paans en portefeuillehouder Verheij koppelen terug uit OKA bijeenkomst.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Het college blikt vooruit op volgende strategische discussie: meerjarenbegroting 2020-2023.

7.4

Themamiddag/werkbezoek

7.4.a

Vooruitblik werkbezoek aan bedrijf BCTN d.d. 16 juli 2019
Het college blikt vooruit op het werkbezoek aan BCTN op 16 juli.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
Geen bespreekpunten.

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers

8.1.a

Vooruitblik ONS-D d.d. 11 juli 2019
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Het college blikt vooruit op de Algemene Beschouwingen op dinsdag 9 juli en 10 juli 2019.
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9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 16 juli 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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