Besluitenlijst Vergadering College van B&W - Openbaar
Datum

24-03-2020

Tijd

10:00 - 14:00 uur

Locatie

Staalindustrieweg, vergaderkamer Centrum

Voorzitter

J.G.A. Paans

Aanwezigen

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

Toelichting

Vanaf 12.00 uur S. van Heeren afwezig. H. Schnitker neemt taak over als loco-secretaris

1

OPENING/AGENDA
Burgemeester opent de vergadering.

2

CORONA
Vanaf deze week start iedere vergadering van B&W met een Corona-blok.

2.1

Wekelijks overzicht Corona Alblasserdam
Het college neemt kennis van het weekoverzicht.

2.2

Besluitvormende stukken

2.2.1

Noodmaatregelenpakket coronavirus-covid-19 (SVHW)
Voorstel:
1.

In te stemmen met de maatregelen die SVHW voorstelt als onderdeel van het
noodpakket aan maatregelen in het kader van het coronavirus-covid-19.

2.

SVHW te verzoeken om ontwikkeling van de omvang van het debiteurenrisico te
monitoren en hierover specifiek te rapporteren.

Besluit
Conform.
2.2.2

Dossier gebiedsperspectief Kinderdijk: uitstel visitorsmanagement
Voorstel:

1.

Kennis te nemen van de gevolgen van de sluiting van het Werelderfgoed voor het
visitorsmanagement en de invoering van het vergunningparkeren.

2.

De gemeenteraad over de gevolgen van de sluiting van het Werelderfgoed voor het
visitorsmanagement en de invoering van het vergunningparkeren te informeren via
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit
Conform met uitzondering van pendelbus op zondag. Als er niet eerder is besloten om de
bus 7x7 te laten rijden, dan vereist dat nog een discussie in college. Het college verzoekt dit
nader uit te zoeken.
2.3

Ingekomen stukken Corona-gerelateerd
Het college neemt kennis van de ingekomen stukken.

2.4

Mededelingen/Overige
Burgemeester neemt vandaag een aantal filmpjes op waarin hij de nieuwe maatregelen duidt
voor inwoners in zijn algemene en voor kinderen specifiek.

2.4.1

Memo brainstorm Corona
Agenderen voor volgende week (PFO Integraal Corona).

3

BESPREEKSTUKKEN

3.1

J.G.A. PAANS
Geen bespreekpunten.

3.2

P.J. VERHEIJ
Geen bespreekpunten.

3.3

A.D. ZANDVLIET

3.3.1

Quickscan Dok12
Voorstel:
1.

De ruimtelijke planontwikkeling van het gebied Parallelweg voort te zetten t.b.v.
uitbreiding DOK 11

2.

Een voorkeur uit te spreken om het concept DOK 12 te gaan huisvesten in het
gebouw van de bibliotheek aan het Wilgenplein volgens het aanbod "verkrijging
om niet".

3.

De afdeling RMO zet een projectorganisatie op en voert de coördinatie over het
voorbereiden c.q. nader uit werken van onderstaande acties:
- De vormgeving van de 1-loket functie.
- De inhoudelijke samenwerking met DOK 11.
- Het opstellen van een businesscase voor de aanpassing van het
gebouw Wilgenplein tot een maximum van € 1.200,-- per m2,
een berekening van de jaarlijkse exploitatie en het aanwijzen
van een bouwkundig projectleider.
- Afwikkeling van de overdracht van het gebouw door het bestuur
van OBA.
- Het opstellen van een businesscase voor de verkoop van het
perceel aan de Parallelweg.

4.

De gemeenteraad per raadsinformatiebrief te informeren over de voorgenomen
vestiging van het DOK-12 concept in het bibliotheekgebouw aan het Wilgenpleinen
en de voorgenomen verkoop van het perceel aan de Parallelweg aan de eigenaren
van DOK 11.

5.

De bijgevoegde financiële specificaties voorzien van het predicaat "geheim" en
voor het overige aan te sluiten bij de werkwijze zoals die bij het besluit van
december 2019 inzake dit dossier is gehanteerd.

Besluit
Conform.
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3.4

A. KRAIJO

3.4.1

Vergunning Stichting Sporthal Molenzicht
Voorstel:
1.

Omgevingsvergunning te verlenen aan de Stichting Sporthal Molenzicht conform
de aanvraag inhoudende aangepaste openstellingstijden en het laten vervallen van
een geluidscherm.

2.

Vaststellen van de Raadsinformatie brief (RIB)

Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen in de raadsinformatiebrief.
Portefeuillehouder Kraijo krijgt het mandaat deze wijzigingen door te voeren.

Toelichting
Portefeuillehouder Verheij laat aantekenen dat hij, in lijn met eerdere standpunten,
openstelling op zaterdag na 00.00 uur als zondag beschouwd en daarmee als onwenselijk
beschouwt.
3.4.2

Goodman

Proces
De raadscommissie Grondqebied behandelt dit raadsvoorstel schriftelijk. De woordvoerders
van de fracties mailen hun bijdrage voor de eerste termijn naar de griffie, uiterlijk maandag
23 maart 18.00 uur. Alle bijdragen worden in het Raadsinformatiesysteem en de
vergaderapp Ibabs gezet in de vergadering 'commissie Grondgebied 24 maart'.
De reactie van het college volgt uiterlijk woensdag 25 maart 12.00 uur. Donderdag 26
maart, uiterlijk 12.00 uur leveren de commissieleden hun tweede termijn aan via mail,
inclusief het standpunt of na beantwoording college dit als hamerstuk door kan naar de
raad. De voorzitter van de commissie en griffier nemen (in afstemming met presidium) de
reacties door.
Indien de conclusie is dat het voorstel niet direct als hamerstuk door kan, dan is de
mogelijkheid om in een videoconferentie (uitwerking daarvan volgt) een voorbespreking te
houden op maandag 30 maart. Commissieleden kunnen daar aangeven welke verandering
van het voorgenomen besluit door de fractie beoogd wordt.
Dorp met karakter
Indien een fractie tegen het voorstel is kan daar gemotiveerd kennis van worden gegeven en
wordt dat als stemverklaring door de voorzitter vermeld bij de besluitvorming in de raad.
Zo zorgen we er voor dat de vergadering van de gemeenteraad niet langer hoeft te duren
dan nodig.
Gemeenteraad vergadert op 31 maart 2020 in Landvast, zonder publiek. De mogelijkheid
tot live uitzenden wordt van tevoren getest. Indien dit niet lukt dan kan de raad besluiten
om met gesloten deuren te vergaderen (artikel 23 gemeentewet).
Om een raadsbesluit te kunnen nemen is de aanwezigheid nodig van minimaal tien
raadsleden. Fracties kunnen hun aanwezigheid naar evenredigheid afstemmen (beperken),
al staat het raadsleden vrij om aanwezig te zijn. Bij de inrichting van de zaal zal rekening
gehouden worden met voldoende fysieke afstand.
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Besluit
Conform met inachtneming van de wijzigingen. Portefeuillehouder Kraijo krijgt mandaat de
wijzigen door te voeren.

4.1

Raadsinformatiebrief Omgevingswet 2021
Voorstel:
1.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de Omgevingsweg 2021.

2.

De raadsinformatiebrief te versturen.

Besluit
Niet de juiste stukken bij agenda punt. Volgende week opnieuw

5

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

6

Vaststellen Besluitenlijst B&W d.d. 10 maart en 17 maart 2020

Besluit
Conform.

7

MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Mercon Kloos
Wethouder Kraijo deelt de ontwikkelingen op het Mercon Kloos terrein en de daar aan
gekoppelde ontwikkeling in het gebied Kinderdijk.
Nedstaal
Wethouder Verheij koppelt ontwikkelingen Nedstaal terrein terug.
Frequentie college
In principe elke week college. Dit per week beoordelen of dit wenselijk is.
4 mei viering
Burgemeester Paans deelt zijn ideeën om een respectvolle en waardige 4 mei 2020
herdenking te houden.
Huur sportclubs
Wethouder Kraijo vraagt aandacht voor de huur van sportclubs in het kader van Corona. Dit
wordt meegenomen in het totaal aan maatregelen rondom Corona.

7.2

Bespreking bezoeken collegeleden komende week / Uitnodigingen
Geen bespreekpunten.

7.3

Vooruitblik volgende collegevergadering strategische discussie
Geen bespreekpunten.
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7.4

Themamiddag/werkbezoek
Geen bespreekpunten.

8

REGIONALE ONTWIKKELINGEN

8.1

Terugblik / Vooruitblik divers
PFO Wonen en Sociaal
Wethouder Kraijo koppelt de ontwikkeling terug waarin het regionale overleg over wonen
gekoppeld wordt aan Sociaal.
Collegeconferentie 2 april 2020
Burgemeester wil de verschuiving van collegeconferentie melden aan de raad.

Toelichting
Organisatie wordt verzocht hierbij ook aan te geven dat de voorbereidingen opschuiven.
SDD
Portefeuillehouder Verheij koppelt de stand van zaken rondom de begroting SDD 2020 en
2021 terug aan het college.
9

RAADSAANGELEGENHEDEN

9.1

Terugblik / Vooruitblik divers
Geen bespreekpunten.

10.

INGEKOMEN STUKKEN
Geen bespreekpunten.

11

SLUITING
Burgemeester sluit de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,
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