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

09-01-2018
9:00 - 14:30 uur
Kamer Burgemeester
J.G.A. Paans
A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij, S. van Heeren
D. Zandvliet afwezig.
Reguliere openbare B&W vergadering

Kenmerk
1

Omschrijving
OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering. Portefeuillehouder Zandvliet is afwezig.

2

AFSCHEID
Het college neemt afscheid van jongerenwerker Arnoud van Rijnsoever. Hij heeft zich vele jaren
ingezet voor de Alblasserdamse jeugd. Het college bedankt hem voor die inzet, uit haar waardering
hiervoor en wenst hem veel succes in zijn nieuwe baan.

3
3.1

BESPREEKSTUKKEN
J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Conceptbrief bevoorschotting SWA januari 2018
Besluit:
Conform.

3.4
3.4.1

A. KRAIJO
Drechtsteden Energieneutraal 2050/Samenwerkingsovereenkomst 2050 en
Samenwerkingsagenda 2018
Voorstel:
1. Te besluiten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden
Energieneutraal 2050, die in samenspraak met betrokken partijen tot stand is gekomen.
2.

Ter uitvoering van het besluit onder 1. Portefeuillehouder Arjan Kraijo te machtigen de
overeenkomst namens de gemeente Alblasserdam te ondertekenen.

3.

De raad voorstellen tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden
Energieneutraal 2050.

Besluit:
Conform met inachtneming van een aanscherping van de financiële paragraaf. Portefeuillehouder
Kraijo krijgt met het oog op de presidium vergadering volgende week mandaat om dit op te pakken.
Hierbij ook expliciete aandacht voor de dekking van de gevraagde €100.000 voor warmtetransitieplan.
4
4.1

AKKOORDSTUKKEN
Projectplan voorbereidingsfase project gemeentehuis en Raadhuisplein incl. tijdelijke
huisvesting
Voorstel:
1. Het projectplan voorbereidingsfase project gemeentehuis en
Raadhuisplein vast te stellen.
Besluit:
Conform.

4.2

RIB - Evaluatie pilot meldingen evenementen
Besluit:
Conform.

5

Organisatie (S. van Heeren)
Secretaris van Heeren meldt de actuele organisatiezaken. Gezamenlijk blikt het college terug op het
nieuwjaarsontbijt met de medewerkers.

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 19 december 2017
Besluit:
Conform.
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7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Taptoe
De burgemeester meldt dat hij gisteren met het bestuur van de stichting havenfestival het afgelopen
festival heeft geëvalueerd en daarnaast gezamenlijk vooruitgekeken. Uit het gesprek bleek dat er ruis
is ontstaan rondom de communicatie over de taptoe 2018.

Het college heeft benadrukt dat het college reeds eerder heeft besloten dat er ruimte wordt gemaakt
voor de taptoe in 2018 op het Raadhuisplein dan wel op het terrein van Landvast. Afspraak is dat hier
nu volop wordt ingezet door beide partijen.
Ledyears
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat hij een verzoek heeft gekregen voor vergaderen op locatie bij
Ledyears. Het college wil graag gehoor geven aan dit verzoek.
Herindeling Molenlanden
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat Gorinchem een brief heeft gestuurd aan parlement om bij
herindeling van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard de kern Arkel niet toe te voegen aan
de nieuwe gemeente, maar deze aan Gorinchem toe te voegen.
Openbare verlichting
Burgemeester vraagt aandacht voor de openbare verlichting. Er lijkt veel verlichting kapot te zijn.
Portefeuillehouder Verheij meldt dat hij hier al actie op heeft genomen, maar dat hij daarbij wel
afhankelijk is van o.a. de werkzaamheden Stedin.
Brug over de Noord
Portefeuillehouder Kraijo meldt dat er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor de verlichting
op de brug.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Het college blikt terug op de periode rond kerst en oud en nieuw en blikt vooruit op de
nieuwjaarsreceptie morgenavond.

7.2

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

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8
8.1

REGIONALE ONTWIKKELINGEN
Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

10.a

VNG Agenda 2018

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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