Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

11-06-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J.M.J. Janssen

Toelichting

Burgemeester A.J. Moerkerke is afwezig

2

Besluiten/voorstellen

2.1

kaderbrief 2020

Besluit
De Kaderbrief 2020 – 2023 inclusief bijdrage te aanbieden aan de
gemeenteraad
2.2

Collegeactieprogramma 2019-2021

Besluit
1. Het "Collegeactieprogramma 2019-2021" vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de verslagen van de drie participatiepilots.
2.4

Jaarstukken 2018

Besluit:
De Jaarstukken 2018, onder voorbehoud van een goedkeurende
verklaring van de accountant, ter besluitvorming aan te bieden aan de
gemeenteraad
2.5

Artikel 40 vragen PvdA woonruimteverdeling starters

Besluit:
De schriftelijke vragen ex. artikel 40 van het reglement van orde van de
gemeenteraad, die de fractie van de PvdA heeft gesteld met betrekking
tot de woonruimteverdeling van starters beantwoorden overeenkomstig
bijgaande concept raadsinformatiebrief.

2.6

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 150 kV-ondergronds
kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

Besluit
1. Kennisnemen van de zienswijzen en de beantwoording hiervan in de
Nota zienswijzen van het bestemmingsplan150 kV ondergronds
kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam;
2. Instemmen met het bestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé
Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam;
3. De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan "150 kV
ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam"
gewijzigd vast te stellen en te besluiten conform bijgaand conceptraadsvoorstel en concept-raadsbesluit.
2.7

Overeenkomst duurzame ligging hoogspanningsverbinding 150 kV met
TenneT

Besluit:
1. De overeenkomst duurzame ligging 150 kV hoogspanningsverbinding
Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam met TenneT TSO B.V., voor
het in de gemeente Papendrecht gelegen deel van de ligging van de
150 kV, aan te gaan.
2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit Burgemeester:
Volmacht te verlenen aan de heer A.M.J.M. Janssen, in zijn hoedanigheid
als wethouder VROM, Duurzaamheid, Recreatie & Cultureel Erfgoed, tot
het ondertekenen van de overeenkomst duurzame ligging 150 kV
hoogspanningsverbinding Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam voor
de in de gemeente Papendrecht gelegen deel van de ligging van de 150
kV.
2.8

RIB reactie jaarverslag 2018 gemeentearchivaris

Besluit
1. De reactie op het jaarverslag gemeentearchivaris vaststellen en de
reactie aan de provincie verzenden.
2. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief informeren.

Pagina 2

2.10.1

Werkzaamheden damwand Kooijhaven

Besluit
1. In stemmen met de herstelwerkzaamheden aan de damwand
Kooijhaven.
2. De benodigde financiële middelen op te nemen in de 1e concernnota.
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