Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

27-10-2020

Tijd

09:45 - 12:30 uur

Locatie

via ms teams/fysiek De Rederij

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

S. van Heeren - de Keizer, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij

Afwezig

D. Zandvliet

Toelichting

Reguliere openbare B&W-vergadering
PFO Integraal + MT/Adviseurs

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

CORONA
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

2.1

Ingekomen stukken

3

STRATEGISCHE DISCUSSIE

Opzet omgevingsvisie
Het college bespreekt met de ambtelijke ondersteuning de wijze waarop de omgevingsvisie
vorm te geven. Het college geeft er de voorkeur aan de visie vanuit meerdere leefgebieden
aan te vliegen. Sociaal, ruimtelijk, economisch, klimaat...het hangt allemaal met elkaar
samen en daarom ook belangrijk om dit in samenhang met elkaar te beschouwen.
4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

4.2

P.J. VERHEIJ
Opschorten toeristenbelasting
Portefeuillehouder Verheij meldt dat SVHW ons heeft gewezen op een besluit inzake
opschorten toeristenbelasting dat niet genomen had kunnen worden volgens GR. Volgende
week volgt een voorstel hoe hiermee om te gaan.

4.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

4.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

5

AKKOORDSTUKKEN

5.1

Advies Zienswijze governance jeugdhulp
Voorstel:
1. De zienswijze op de governance jeugdhulp vast te stellen en
door te geleiden
naar het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd.
2. In te stemmen met de zienswijze op de governance jeugdhulp
en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluit
Conform met inachtneming van een wijziging.
5.2

Controleprotocol 2020 svhw
Voorstel:
1. In te stemmen met het controleprotocol 2020 van SVHW

Besluit
Conform.
5.3

Intrekken bevoegdheden SVHW inzake WKPB
Voorstel:
1. De besluiten voor zover betrekking hebbende op de overdracht
van bevoegdheden ter uitvoering van de Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken (WKPB) aan het
SVHW per 1-11-2020 intrekken.
2. De uitvoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
onroerende zaken in eigen beheer te gaan uitvoeren middels het
gebruik van de applicatie van het Kadaster, de Basisregistratie
Kadaster Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB).
3. Middels een Raadsinformatiebrief de raad van dit besluit op de
hoogte te stellen.

Besluit
Conform.
5.4

Raadsinformatiebrief raadsvragen Veilig Thuis okt 20
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de beantwoording raadsvragen PvdA
inzake Veilig Thuis
2. De beantwoording raadsvragen PvdA inzake Veilig Thuis
vast te stellen en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluit
Conform.
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5.5

Regeling alcohol, drugs en medicijngebruik
Voorstel:
1. In te stemmen met de regeling alcohol-, drugs- en medicijngebruik.

Besluit
Conform.
5.6

Toekennen subsidie Regionaal Fonds
Voorstel:
1. Aan de gemeente Alblasserdam uit het Regionaal Fonds een
bijdrage toe te kennen van € 40.550,-- ten behoeve van de
aanleg van een (openbare-) toegangsweg voor Molen Souburgh.
2. Aan de Historische Kring Nieuwpoort uit het Regionaal Fonds
een bedrag toe te kennen van € 50.000,-- ten behoeve voor
de herinrichting van de expositie in het museum Stadhuis Nieuwpoort.

Besluit
Conform.
5.8

Verzuimnbeleid Drechtsteden ZHZ
Voorstel:
1. Het verzuimbeleid Drechtsteden ZHZ vast te stellen.
2. Het huidige ziekteverzuimbeleid Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
2017 in te trekken.

Besluit
Conform.

5.9

WOB-besluit klein Alblas
Voorstel:
1. In afwijking van het advies van de Commissie van Advies voor de
Bezwaarschriften d.d. 28 september 2020 de bezwaren deels
ongegrond te verklaren en het volgende te besluiten:
- In stand laten van het besluit van 30 april 2020, inhoudende
dat de documenten 1, 2 en 8 in Bijlage A niet openbaar zullen
worden gemaakt en afwijzen van het verzoek om vergoeding in
kosten in bezwaar gemaakt een en ander conform bijgevoegde
brief (bijlage 8).
2. Voor het overige in te stemmen met het advies van de Commissie
van Advies voor de Bezwaarschriften d.d. 28 september 2020.
3. De beslissing op bezwaar te beschouwen als resultaat van
de heroverweging.

Besluit
Conform.
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5.10

Zienswijze inkoopkader jeugdhulp 2022
Voorstel:
1. de zienswijze op het inkoopkader jeugdhulp 2022 vast te stellen
en door te geleiden naar het algemeen bestuur van de Dienst
Gezondheid en Jeugd.
2. in te stemmen met de zienswijze op het inkoopkader jeugdhulp
en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluit
Conform.
6

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

6.1

Terugblik herfstvakantie 2020
Het college blikt terug op de herfstvakantie 2020.

7

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 13 oktober 2020
Conform.

8

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Geen bespreekpunten.

8.1

Voorraadagenda
Het college neemt kennis van de voorraadagenda. Vanuit het MT zijn maandag nog een paar
wijzigingen doorgegeven.

8.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Er staan geen bezoeken gepland.

9

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

9.1

Terugblik ONS-D conferentie d.d. 15 oktober 2020
Secretaris Van Heeren koppelt terug uit conferentie ONS-D.

9.2

Vooruitblik ONS-D d.d. 29 oktober 2020
Nog geen stukken bekend.

9.3

Vooruitblik College-Conferentie d.d. 27 oktober 2020
Het college blikt vooruit op de collegeconferentie van vanmiddag.

9.4

Vooruitblik Drechtstedendinsdag d.d. 3 november 2020
Agenderen voor volgende week.
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10

RAADSAANGELEGENHEDEN

10.1

Vooruitblik Raad d.d. 27 oktober 2020
Het college blikt vooruit op de raad van vanavond. Er volgen nog een aantal memo's over
een aantal actuele handhavingszaken.

10.2

Vooruitblik Presidium d.d. 28 oktober 2020
Het college blikt vooruit op het presidium.

11.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

12

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 1 november 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

Pagina 5

