Openbare Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

03-06-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

2.1

Kaderbrief 2020 - 2023

Besluit:
Besproken.

De gemeentesecretaris wordt verzocht de documenten op grond van de

bespreking (in samenspraak met de portefeuillehouders) aan te passen.
De aangepaste documenten worden voor finale besluitvorming digitaal
aan het college voorgelegd.

2.2

Collegeactieprogramma 2019-2021

Besluit:
Besproken.

De gemeentesecretaris wordt verzocht de documenten op grond van de

bespreking (in samenspraak met de portefeuillehouders) aan te passen.
De aangepaste documenten worden voor finale besluitvorming digitaal
aan het college voorgelegd.
2.3

Ontwikkelprogramma gemeente Papendrecht

Besluit
1. Het "Ontwikkelprogramma gemeente Papendrecht" inclusief de
wijziging van de organisatiestructuur vast te stellen.
2. De Ondernemingsraad over dit voorgenomen besluit om advies te
vragen.

2.4

ALV VNG 5 juni 2019

Besluit
1. Kennisnemen van de agenda en vergaderstukken van de Algemene
Ledenvergadering van de VNG van 5 juni 2019.
2. Gemeentesecretaris R. van Netten en burgemeester volmacht geven
het college te vertegenwoordigen tijdens de ALV van de VNG van 5
juni 2019.
3. Instemmen met de notulen van de Buitengewone ALV 30 november
2018.
4. Instemmen met de voorstellen bij de agendapunten 5a, 5b, 6, 7, 8,
10b i, 10b ii, 11, 14.
5. Kennisnemen van punt 4, 9 en 12.
6. Instemmen met de nagekomen moties.
2.5

Motie inzake klimaatakkoord

Besluit
1. Kennis te nemen van de motie inzake klimaatakkoord die ingediend
wordt door de gemeenten Zwijndrecht en Delft bij de Algemene
Ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019.
2. De motie actief te steunen en mede namens de gemeente
Papendrecht in te dienen.
2.6

Papendrechts woonplan 2020-2030

Besluit
De gemeenteraad voorstellen om het Papendrechts woonplan 2020-2030
vast te stellen.

2.7

Statuten Stichting Jumelage Papendrecht

Besluit
Instemmen met de voorgestelde concept-statuten van de Stichting
Jumelage Papendrecht
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2.10.1

Ex artikel 40 het vroegtijdig aanbieden van de afvalcontainer Anthonie
van Dijckstraat en het parkeren buiten de vakken Beukenlaan

Besluit
De schriftelijke vragen ex. artikel 40 van het reglement van orde van de
gemeenteraad, die de fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft gesteld
met betrekking tot het vroegtijdig aanbieden van de afvalcontainer in de
Anthonie van Dijckstraat en het parkeren buiten de vakken in de
Beukenlaan overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

2.11

Gunning bestek 2018-17 Inrichting Buitenruimte Gemeentewerf
Papendrecht

Besluit
De opdracht te verstrekken aan aannemingsbedrijf De Kuiper Infrabouw
B.V. voor uitvoering van bestek 2018-17 "Inrichting Buitenruimte
Gemeentewerf Papendrecht".
2.12

Vaststellen plan buitenruimte voorzieningencentrum Markt van Matena

Besluit
Vaststellen plan buitenruimte voorzieningencentrum Markt van Matena
2.13

Voorlopige jaarrekening 2018 OZHZ en ontwerpbegroting 2020 OZHZ.

Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 OZHZ, met daarbij de
voorlopige jaarrekening 2018 OZHZ.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 OZHZ en de raad
voor te stellen om een zienswijze te geven op de financiële
uitgangspunten ervan.
3. De zienswijze, vooruitlopend op de besluitvorming in de raad van 11
juli 2019, ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van OZHZ.
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