Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

06-03-2018

Tijd

9:00 - 12:30 uur

Locatie

Kamer Burgemeester

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
Geen bespreekpunten.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Geen bespreekpunten.

3.4

A. KRAIJO
Geen bespreekpunten.

3.4.1

Principeverzoek Vinkenpolderweg 1-3

Voorstel:
1.

In principe in te stemmen met herontwikkeling van het perceel Vinkenpolderweg
1-3

Besluit:
Het college staat positief tegenover herontwikkeling Vinkepolderweg 1-3. Zij is bereid het
gehele perceel te bestemmen als woonbestemming. Het college is niet bereid de
wijzigingsbevoegdheid kantoor te gebruiken.
4

AKKOORDSTUKKEN

4.1

Advies commissie straatnaamgeving Alblasserdam

Voorstel:
1.

In te stemmen met een herdenkbordje bij de Hooftmanbank aan de Polderstraat

2.

In te stemmen met herbenoeming van de burgerleden per maart 2018

3.

In te stemmen met het herzien van het Reglement "Adviescommissie
Straatnaamgeving Alblasserdam"

Besluit:
Conform.
4.2

Bekostiging 1e inrichting 26ste groepsruimte Ds. Beukelmanschool

Voorstel:
1.

In te stemmen met het bekostigen van de 1e inrichting van de 26ste groepsruimte
van de Ds. Beukelmanschool;
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2.

De hieraan verbonden kosten ten bedrage van € 15.000, - ten laste te nemen van
het product 'onderwijs'.

Besluit:
Conform.
4.3

Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw

Voorstel:
1.

In te stemmen met het bijgevoegde Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw;

2.

Ter uitvoering van het besluit onder 1. Arjan Kraijo, portefeuillehouder
duurzaamheid, te machtigen om de overeenkomst namens de gemeente
Alblasserdam te ondertekenen;

Besluit:
Conform.
4.4

Startnota lokale aanpak van mensenhandel in de gemeente Alblasserdam

Voorstel:
1.

In te stemmen met de startnota lokale aanpak mensenhandel in Alblasserdam;

2.

Over te gaan tot het vormen van beleid lokale aanpak mensenhandel;

3.

Verzenden van de raadsinformatiebrief.

Besluit:
Conform.
4.5

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Opvang 2017-2018

Voorstel:
1.

Bijgevoegd addendum bij de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en
Opvang 2017-2018 vast te stellen;

2.

Mevrouw A.D. Zandvliet, wethouder Wmo te machtigen om bijgevoegd addendum
namens het college van B&W te ondertekenen.

Besluit:
Conform.
5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 20 februari 2018
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Rabobank Drechtsteden
Burgemeester koppelt terug uit bijpraatgesprek vertegenwoordigers Rabobank. Rabobank
heeft twee speerpunten genoemd:


Intensiveren binden en verbinden jongeren. Rabobank heeft interesse in Route22
en neemt initiatief om hierover met ons en een aantal geïnteresseerde
ondernemers te brainstormen;



Intensiveren ondersteuning startende ondernemers.

Verder heeft de Rabobank aangegeven een andere opzet van clubondersteuning te gaan
hanteren. De clubkasrun vervalt hierdoor. Tot slot meldt de burgemeester dat alle grote
banken de pinautomaten gaan onderbrengen bij GSN. GSN gaat een nieuw dekkingsplan
maken voor Nederland. Dit heeft ook gevolgen voor de huidige locaties van pinautomaten
binnen Alblasserdam.
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Bewaarcommissie woonwagendossier
Portefeuillehouder Zandvliet koppelt terug uit bezwaarcommissie. Een aantal indieners zijn
niet als belanghebbende aangemerkt en de andere bezwaren zijn ongegrond verklaard. De
uitvoering kan hiermee van start gaan.
Gesprek bewoners Eksterstraat
Portefeuillehouders Zandvliet en Verheij hebben gesproken met de bewoners van de
Eksterstraat over de toenemende overlast. De portefeuillehouders waren onder de indruk
van het voorwerk dat de bewoners hadden gedaan m.b.t. draagvlak voor hun standpunten.
Vervolgafspraken zijn:
-Met Woonkracht10 aanpak overlastgevende huurders oppakken;
-Wijkschouw organiseren;

Speeddate en eten met statushouders
Het college blikt terug op de bijeenkomst.
Gesprek RvC SWEK
Portefeuillehouder Kraijo koppelt terug uit gesprek RvC.
Van Goghplantsoen
Portefeuillehouder Verheij meldt dat de bezwaren ongegrond verklaard zijn.
Portefeuillehouder Verheij meldt dat ook voor fase 2 de locatie van de bouwplaats wordt
aangehouden. Ook meldt hij dat er een aantal bomen tijdelijk verplaatst moeten worden om
daarna weer teruggeplaatst te worden. 1 boom wordt op een andere locatie geplaatst i.v.m.
ruimtegebrek.
Oost-Kinderdijk


Portefeuillehouder Verheij meldt SvZ nakomen overeenkomst.



Watervergunning bijna gereed. Eind volgende week wordt naar verwachting
bouwbord geplaatst;

Toelichting:
Sturing op casus Eksterstraat in MT verband bespreken in relatie tot werkdruk en voortgang
overige zaken.
7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Terugblik evaluatie college en raadsperiode 2014-2018
Het college blikt terug op de raadsbijeenkomst.
Vooruitblik WIJ-landberaad
Agenderen voor volgende week.
Vooruitblik SWA vrijwilligersavond 9 maart 2018
Het college blikt vooruit op de vrijwilligersavond.
Informatieveiligheid
Het college neemt deel aan de workshop op 20 maart 2018.

7.2

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

Toelichting
Afscheidsraad staat gepland van 20.00 tot 23.00. Vooraf een diner van 17.00 tot 20.00 uur.
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7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Vooruitblik werkbezoek aan firma Ledyears d.d. 13 maart 2018
Het college blikt vooruit op het komende werkbezoek.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Drechtstedendinsdag 6 maart 2018
Het college blikt vooruit op de Drechtstedendinsdag.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN
Presidium
Het college blikt vooruit op het presidium.

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2018
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,

