Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht
gehouden op 20 december 2011 om 09.00 uur. Weeknr. 51
Aanwezig: A. van Erk – voorzitter, D. Blok, J. Vente, P. van Willigen - secretaris
nr.

Inhoud:

Beslissing:

R:

1.

Openbare besluitenlijst vergadering van 13 december 2011

Akkoord

2.

Uitnodigingen

2a

Uitnodiging van B&W gemeente Liesveld voor het bijwonen
van de nieuwjaarsreceptie op woensdag 4 januari 2012 om
19.30 uur in ‘t Arsenaal, Buitenhaven 11 te Nieuwpoort.

2b

Uitnodiging door J. Franssen, commissaris van de Koningin,
Burgemeester vertegenwoordigt
namens het Provinciebestuur van Zuid-Holland voor het
gemeente
bijwonen van de nieuwjaarsreceptie op woensdag 11 januari
2012 in Marnix van St.Aldegonde Hal van het provinciehuis te
Den Haag.

2c

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie van Woonpartners Midden
Nederland, op dinsdag 10 januari 2012 vanaf 17.00 uur in het
Anne Frank centrum te Waddinxveen.

College is verhinderd

2d

Uitnodiging voor Nieuwjaarsreceptie van Factor-G op
woensdag 11 januari d.d. 2012 tussen 16.30-18.30 uur in de
Goudse Schouwburg in Gouda.

College is verhinderd

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

College is verhinderd

Geen

Burgemeestersbesluiten:
Geen

Portefeuille burgemeester:
1.

Rapport BE 11/20317 dd 15dec11 inzake overzicht activiteiten  Akkoord
alcohol en drugs 2011, met advies afd SAM;
 IRC januari ter kennisname
1. Kennis te nemen van het overzicht van uitgevoerde
activiteiten in 2011;
2. De ervaringen met deze activiteiten en de resultaten van
de enquêtes te gebruiken bij het opstellen van de
actieplannen voor 2012.

R

2.

Rapport BE11/20330 dd 15 dec11 inzake het districtsplan
politie 2012, met advies afd. Bedrijfsvoering;
1. kennisnemen van het districtsplan 2012.
2. het plan door te sturen naar de commissie ter
kennisname.

R

Akkoord
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3.

Rapport BE 11/20322 dd 14dec11 inzake management letter
interim controle 2011 (eerste halfjaar 2011) van accountant
Ernst & Young, met advies van Staf:
1. Kennis te nemen van de Management letter
interim-controle 2011 van de accountant Ernst &
Young.
2. In te stemmen met de lijst van aanbevelingen
voortvloeiend uit de Management letter interimcontrole
2011 en vanuit de verbijzonderde interne controle.

 Akkoord
 Nadere info over planning
actiepunten

4.

Rapport BE11/19816 dd 21nov11 inzake goedkeuring
Planning en Control Cyclus , met advies van afd. BV;
1. De bijgevoegde planning & control cyclus 2012 vast
stellen.
2. De planning via de agendacommissie aan de raad ter
kennisgeving aan te bieden

- aangepast – akkoord

5.

Rapport BE11/20311 dd 12dec11inzake Klachtenregeling
ongewenst gedrag, met advies P&O;
1. Klachtenregeling voor de gemeente Bergambacht 2012
voorlopig vaststellen.
2. De regeling ter instemming aanbieden aan de
Ondernemingsraad.
3. Na instemming door de OR de regeling vaststellen en
aansluiten bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag
voor de gemeentelijke overheid.
4. Besluit meedelen aan e commissie voor Georganiseerd
Overleg door de ledenbrief te plaatsen op de lijst van
ingekomen stukken.

Akkoord

6.

Rapport BE11/20205 dd 7dec11 inzake bezoldiging en
ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten) vergoedingen wethouders en (onkosten)vergoeding raadsleden en
commissieleden, met advies P&O;
1. Kennis nemen van de circulaire van de minister van BiZa
en Koninkrijksrelaties over de per 1jan12 gewijzigde
bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor
gemeentebestuurders.
2. Griffier verzoeken de circulaire op de lijst van ingekomen
stukken te plaatsen.
3. De secretaris van de commissie voor de bezwaar- en
beroepschriften een kopie van de circulaire zenden.
4. De extra loonkosten van in totaal € 1.035,- bijramen in de
voorjaarsnota 2012.

Akkoord

7.

Rapport 11-196 dd 7feb11 inzake Carbid schieten op
oudejaarsavond, met advies BV-OOV;
Melding accepteren.

Akkoord

R

2

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht
gehouden op 20 december 2011 om 09.00 uur. Weeknr. 51
Aanwezig: A. van Erk – voorzitter, D. Blok, J. Vente, P. van Willigen - secretaris
nr.

Inhoud:

Beslissing:

8.

Rapport BE11/20384 dd 19dec11 inzake vergunning
vuurwerkverkoop Choices op 29 t/m 31 december 2011 met
advies BV-OOV; vergunning verlenen.

Akkoord

R:

Portefeuille 1e wethouder:
1.

Rapport BE11/20310 dd 14dec11 inzake hoorzitting
mondelinge toelichting zienswijze actualisatie Provinciale
Structuurvisie 2011, met advies afd ROB;
Af te zien van mondelinge toelichting op gemeentelijke
zienswijze.

 Mondelinge ambtelijke reactie
Provincie schriftelijk laten
vastleggen
 Overigens akkoord

2.

Rapport BE 11/20249 dd 13dec11 inzake Rapport
“Verkenning woningmarkt en samenhang in Midden-Holland,
op weg naar een Regionale Agenda Wonen”, met advies afd
ROB;
1. Kennis te nemen van het rapport “Verkenning
woningmarkt en samenhang in Midden-Holland, op weg
naar een Regionale Agenda Wonen”.
2. Het rapport t.k.n. naar de Raad te sturen.
3. In te stemmen om de inhoud van het rapport waar
mogelijk mee te nemen in lokaal beleid.

Punt 1: akkoord
Punt 2: naar IRC januari ter
kennisname
Punt 3: akkoord

3.

Rapport BE 11/20318 dd 15 dec11 inzake werkplan 2012
jongerenwerk Bergambacht, met advies van SAM:
Het werkplan Jongerenwerk Bergambacht 2012 vast te
stellen.

- aangepast akkoord

4.

Rapport BE11/20244 dd 13dec11 inzake beslissing op
bezwaarschrift Kadijk 5, met advies ROB;
Reclamant in de bezwaren ontvangen en de bezwaren
ongegrond verklaren (conform advies Commissie
Bezwaarschriften).

Akkoord

R

 T.z.t. meenemen in
communicatie thema

Portefeuille 2e wethouder:
1.

Rapport BE11/20206 dd 8dec11 inzake blauwe zone Secr.
 In principe akkoord
Schippersstraat ( vervolg op advies BE 10/12244 d.d.
 Gefaseerd invoeren i.o.m.
27-9-2010) met advies afdeling ROB;
portefeuillehouder
1. De bestaande blauwe zone uit te breiden, in
overeenstemming met bijgevoegde plattegrond
tekening.
2. Alleen in de parkeergarage een parkeerduur in te stellen
van maximaal 4 uur.
3. De parkeerduur voor alle overige nieuwe parkeerplaatsen
rondom de parkeergarage te bepalen op 1,5 uur ( gelijk
aan de bestaande parkeerduur huidige blauwe zone).
4. De direct omwonenden ( secr. Schippersstraat) een
ontheffing te verlenen van de blauwe zone voor uitsluitend
de nieuwe parkeerplaatsen rondom de parkeergarage.
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2.

Rapport BE11/20131 dd 7dec11 inzake voortgangsrapportage  Akkoord
2010 Groene Hart en Westelijke veenweiden, met advies
 Wethouder Vente informeert
ROB; Rapportage v.k.a.
in januari IRC

3.

Rapport BE11/20243 dd 16nov11 inzake beleidsregels voor
het toekennen van gehandicaptenparkeerplaatsen, met
advies van afdeling ROB;:
1. In te stemmen met de voorgestelde beleidsregels ( zie
bijgevoegde notitie) voor het toekennen van
gehandicaptenparkeerplaatsen.
2. In het verlengde daarvan uw akkoord te geven om de
kosten in rekening te brengen bij de aanvrager van
€ 90,- excl. Btw ( voor het verkeersbord +onderbord met
kenteken), en bij het vernieuwen van het onderbord een
bedrag van €40,--

Akkoord
 Aanvraag met passagierskaart voor een
parkeerplaats het college
via een voorstel, aan de
hand van genoemde
criteria, laten besluiten.
 nader beleid t.a.v.
algemene
invalidenparkeerplaatsen
 bijdrage bepalen op € 125

4.

Rapport BE11/20246 dd 13dec11 inzake invoeringskosten
decentralisatie jeugdzorg in decembercirculaire
gemeentefonds 2011. Met advies van Samenleving om;
Decentralisatieuitkering ad € 13.136,- in 2012 te bestemmen
voor de invoeringskosten jeugdzorg.

 Akkoord
 Uitgavenposten dienen t.z.t.
expliciet aangevraagd te
worden

5.

Rapport BE11/20248 dd 8dec11 inzake diverse stukken
Promen 2012, met advies afd SAM;
Kennis nemen van;
1. De begroting Promen 2012.
2. Informatiememorandum Promen tbv de raden.
3. Aanvullende memo van G. Slob op bovenstaand memo.
4. Memo van de ondernemingsraad van Promen.

Stukken naar IRC januari 2012

6.

Rapport BE11/20313 dd 14dec11 inzake bijeenkomst
‘mantelzorg centraal.. netwerken doe je samen’, met advies
SAM;
1. De bijeenkomst organiseren op 16 of 24 januari 2012.
2. Hiervoor is een bedrag van € 1.300,- beschikbaar uit
6062031 Vrijwilligers en Mantelzorgers.

Akkoord

7.

Rapport BE11/20245 dd 6dec11 inzake toekenning
naamgeving van het landschapselement langs de Veerweg,
met advies ROB;
Akkoord gaan met de toekenning naamgeving Lekweidepad
aan het landschapselement langs de Veerweg.

Akkoord

Rondvraag:
Geen

4

R

R

