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

12-02-2019
9:00-11:00 uur
Staalindustrieweg 5A, vergaderkamer Centrum
J.G.A. Paans
S.G.M. van Eck, A. Kraijo, J.G.A. Paans, P.J. Verheij en A.D. Zandvliet
Secretaris S. van Heeren-de Keizer afwezig; S.G.M. van Eck vervangt
09.00 - 11.00 uur - Reguliere openbare B&W vergadering
12.00 - 14.00 uur - WIJ-landoverleg (inclusief lunch), Locatie: Oud-Alblas
15.00 - 17.00 uur - Werkbezoek aan bedrijf Discom

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

STRATEGISCHE DISCUSSIE
Er is vandaag geen strategische discussie geagendeerd.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Niet van toepassing.

3.2

P.J. VERHEIJ
Niet van toepassing.

3.3

A.D. ZANDVLIET
Niet van toepassing.

3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Principe aanvraag bouw stal en werktuigenberging Biokaas Molenkade 11
Voorstel:
1. In te stemmen met de principe aanvraag voor het bouwen van een stal en een werktuigenberging.
2. In te stemmen om in overleg met de aanvrager een bestemmingsplan op te laten stellen.
3. In te stemmen om in overleg met de aanvrager een anterieure overeenkomst op te stellen.
Besluit
Conform met inachtneming dat:
-

3.4.2

beslispunt 2 wordt aangepast dat expliciet wordt opgenomen dat dit binnen de
wijzigingsbevoegdheid van het college ligt.
een beslispunt 4 wordt toegevoegd, te weten dat in het geval dat als de aanvrager besluit tot het
toevoegen van een woning er bij de aanvraag een wijziging bestemmingsplan op moet worden
gesteld. Deze wijzigingsbevoegdheid ligt bij de raad.

Intentieovereenkomst onderzoek integratie dijkversterking met gebiedsontwikkeling Mercon-Kloos
Voorstel:
1. In te stemmen met bijgevoegde Intentieovereenkomst onderzoek integratie dijkversterking met
gebiedsontwikkeling Mercon-Kloos
2. De burgemeester te verzoeken portefeuillehouder A. Kraijo te machtigen tot het ondertekenen van
deze intentieovereenkomst.
3. in te stemmen met bijgevoegde (concept) raadsinformatiebrief ten einde de gemeenteraad na
ondertekening van de intentieovereenkomst te informeren.
Besluit
Conform met inachtneming dat in de raadsinformatiebrief meteen in het begin duidelijk wordt gemaakt dat de
dijkversterking een tijdlijn tot 2050 kent, maar dat dit i.v.m. de Mercon Kloos gebiedsontwikkeling naar voren
wordt getrokken. Wethouder Kraijo krijgt mandaat om deze tekst toe te voegen.

1

Wethouder Kraijo ontvangt van het college ook mandaat om eventuele wijzigingen in de
intentieovereenkomst aan te brengen indien het nog te voeren overleg met provincie en waterschap daartoe
aanleiding geeft.
4

AKKOORDSTUKKEN
Niet van toepassing.

5

Organisatie
Loco-secretaris van Eck meldt de volgende zaken:
-

-

6

het concept-inrichtingsvoorstel voor het nieuwe Concern is rijp voor MT-behandeling en OR advies.
Daarna volgt collegebesluit.
de crisisorganisatie die zaterdag is opgezet naar aanleiding van het tankincident bij het bedrijf OTT
aan de Edisonweg is intussen afgeschaald. De Alblasserdamse organisatie is overgegaan op de
'nafase-stand'. Voor deze fase is een projectteam vanuit de organisatie ingesteld.
De moeder van Caroline Smits is afgelopen weekend overleden. Het college stuurt in ieder geval
een condoleancekaart.

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 5 februari 2019
Conform met dien verstande dat een aantal zaken naar de vertrouwelijke besluitenlijst worden overgeheveld
en tekstueel aangescherpt.
Daarnaast dienen nog de volgende aanpassingen te worden gedaan:
Bij ’Scan Binnenlandse Zaken’ toevoegen dat de gemeentesecretaris is gevraagd dat te
organiseren.
Bij 4.1 'BGN' omzetten naar 'BNG'.
Toevoegen dat wethouder Kraijo heeft gemeld dat in het kader van de planontwikkeling locaties
Oost Kinderdijk de ontwikkelaar maandagavond met de Groene Long heeft vergaderd en dat de
ontwikkelaar op basis daarvan nog mogelijkheden zag om het plan dusdanig aan te passen dat de
Groene Long ook tevreden kan zijn. Het college gaat akkoord met het verzoek van de ontwikkelaar
om het plan dan ook van agenda van het komend presidium te halen.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Wethouder Kraijo meldt dat het door hem genomen initiatief voor een bijeenkomst om informatie te delen
over PFOA met zijn Drechtstedelijke collega-bestuurders afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden.
Burgemeester meldt dat hij vorige week heeft deelgenomen aan een 2-daagse in Lochem voor het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Wethouder Zandvliet koppelt terug uit het Algemeen Bestuur van DGJ waar een presentatie en een eerste
reactie op het Hiemstra en de Vries rapport ‘Onderzoek Solidariteitsmodel van ZHZ' stond geagendeerd.
Wethouder Zandvliet is door de Rotary Club Kinderdijk uitgenodigd om vanuit eigen perspectief en
verantwoordelijkheid aan te geven waarom het zo belangrijk is om voor de samenleving betekenisvolle
sociale projecten in gang te zetten.
Wethouder Zandvliet vertelt dat zij naar het congres ‘Samen voor Sociale Stabiliteit’ is geweest.
Spreker Bart Brandsma, een sociaal en politiek filosoof, is een boeiende spreker en zou tijdens een collegeretraite een mooie inspiratiebron kunnen zijn.
Het college stemt in met een brief van OZHZ aan het bedrijf OTT. In deze brief staat aangegeven dat zij als
bedrijf zelf ook onderzoek moeten doen naar dit incident. Daarnaast moet OTT aantonen dat er een door
OZHZ goedgekeurde extra borging wordt ingebouwd in het bedrijfsproces van het toezicht op het verwarmen
van stoffen.

7.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Het college besluit om aan de raad vandaag een memo te sturen die aanvullend is op het memo die de raad
zaterdag heeft ontvangen waarin een korte terugblik is gegeven op de bestrijding van het incident bij OTT
aan de Edisonweg op 9 februari jl. In het aanvullende memo wordt aan de raad onder andere een
feitenrelaas over het verloop van het incident en een weergave van de feitelijke communicatie aangekondigd.
Het streven daarbij is ook een eerste duiding te geven over de vraag of de container op basis van de
betreffende voorschriften bij het bedrijf OTT mocht staan en worden behandeld. Tevens wordt de raad
geïnformeerd dat er wordt gewerkt aan de voorbereiding van de gemeentelijke evaluatie m.b.t. dit incident en
wordt medegedeeld dat zodra de rapporten van externe partijen komen, deze worden gedeeld en voorzien
van een duiding.
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Het college blikt terug op de bewonersavond van maandagavond 11 februari 2019 in Landvast inzake het
tankincident bij bedrijf OTT aan de Edisonweg. Naast 60 bewoners waren hier ook raadsleden, deskundigen
(Veiligheidsregio ZHZ, GGD, Brandweer en OZHZ) en betrokken medewerkers aanwezig.
Tijdens deze avond konden bewoners hun adres/email achterlaten. Door de burgemeester is toegezegd dat
deze groep mensen een verslag van de avond ontvangt met daarin de antwoorden op de gestelde vragen.
De antwoorden op de nog openstaande vragen krijgen zij zodra deze beschikbaar zijn. De gemeente
hanteert twee lijnen in de bewonerscommunicatie: de eerste lijn zijn de direct betrokkenen met specifieke
vragen en behoeften zoals ons bekend geworden via het publieksinformatienummer en tijdens de
bewonersavond. De tweede lijn zijn de overige Albasserdammers, de media en de geïnteresseerden.
De burgemeester heeft de avond afgesloten met de aankondiging van de volgende zaken:
1. Een antwoord op de vraag naar wat de samenstelling van de stof in de betreffende container is. Dit
zou over 12 dagen bekend moeten zijn.
2. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) doet onderzoek naar de opslag, het verwarmen en
behandelen van de stof. Dit is een eigenstandige bevoegdheid van dit Rijksorgaan. Uitkomst van
dit onderzoek kan een strafrechtelijk vervolgonderzoek zijn dat wordt uitgevoerd door politie en
justitie. Dit kent een eigen planning die nu nog onbekend is.
3. Een onderzoek namens de gemeente door OZHZ naar het incident en het vervolg in relatie tot de
verleende vergunning.
4. Een evaluatie van de crisisbestrijding zoals gebruikelijk is binnen onze Veiligheidsregio ZHZ.
5. Vanuit de gemeente een feitenrelaas over het verloop van het incident en een weergave van de
feitelijke communicatie.
7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / uitnodigingen
Het college bespreekt de uitnodigingen voor het college.
Op 19 februari 2019 maakt het college kennis met de nieuwe eigenaar van het Nedstaalterrein. Het college
ontvangt hierover graag volgende week een voorbereidingsmemo vanuit de organisatie. Vanuit ROM-D zal
de heer Vismans aansluiten.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Volgende week staat de Solidariteitsdiscussie op de collegeagenda. Dit in aanwezigheid van Dennis van der
Graaf, Mia Hagen, Hans Erkens, Gerard van Andel en Saskia van Eck.

7.4

Themamiddag/werkbezoek
Vanmiddag staat werkbezoek Firma Discom op programma.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Wethouder Verheij meldt dat hij in het Drechtsteden Bestuur aandacht heeft gevraagd voor een
maatschappelijke impactanalyse voor het totaalpakket van de Regiodeal.
Het college besluit om voor 2019 een bijdrage tussen de 5.000 en maximaal 10.000 euro toe te zeggen t.b.v.
verlenging MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. De precieze hoogte van het bedrag is nog niet bekend.

8.2

Groeiagenda
Wethouder Kraijo koppelt terug vanuit het Drechtstedelijk overleg wonen.

9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Indien wordt gevraagd naar de stand van zaken van de vergunningsaanvraag voor het Festival
Lammetjeswiel en de reeds in verkoop zijnde toegangskaarten dan wordt medegedeeld dat de
vergunningsaanvraag is ingediend, dat deze wordt behandeld conform de gebruikelijke procedure, dat de
vergunning nu nog in behandeling is en dat het risico dat de organisator reeds is gestart met de verkoop van
kaarten bij hem ligt.
Wethouder Verheij zal vanavond in de raadscommissie mededelen dat Biggelmee verkocht is en
overgedragen.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Niet van toepassing.
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11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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