Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

07-05-2019

Tijd

9:30 - 13:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

3.1

Brief aan Zwijndrecht inzake taskforce Sociaal Domein

Besluit:
Het college stemt in met de lijn van de brief. De brief wordt echter niet
verzonden. Wethouder Paans zal lijn Papendrecht in DSB en
portefeuillehoudersoverleg verwoorden.

3.2

Gunning rioolvervanging Westpolder-west en mutaties in programma
rioolvervanging en civiele kunstwerken.

Besluit
1. In te stemmen met het verwerken van de budget neutrale mutaties in
de programmering van de projecten rioolvervanging en kunstwerken
conform tabel 1 in de eerste concernrapportage van 2019.
2. Opdracht te verstrekken aan Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V. voor
een totaalbedrag van € 1.598.750,00 voor het werk Herinrichting en
rioolvervanging Westpolder-west, bestek 2018-14.

3.3

Informatie over doorlichting organisatie

Besluit:
1. In te stemmen met de informatie over de doorlichtingen.
2. De raadsinformatiebrief te versturen.
3.4

Jong Papendrecht Doet Mee 2019

Besluit
1. Kennis nemen van het programma van 'Jong Papendrecht Doet Mee'
2. De gemeenteraad informeren door middel van bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief

3.5

Kosten en opbrengsten verkabelen en optimaliseren
hoogspanningsverbindingen

Besluit
1. Bijgaande notitie van college aan raad over kosten en opbrengsten
verkabelen en optimaliseren hoogspanningsverbindingen vaststellen.
2. De agendacommissie, via de griffie, verzoeken om in de commissie
Ruimte tijd te reserveren voor een (opiniërende) raadsbijeenkomst
over de afwegingen die in de notitie worden geschetst.
3. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst een besluit aan de
raad voorleggen over (bijdragen aan) aanpassingen van beide
hoogspanningsverbindingen.

3.7

raadsinformatiebrief stand van zaken toezeggingen openbare toiletten

Besluit:
1. Kennisnemen van de stand van zaken toezeggingen openbare
toiletten.
2. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief informeren.
3.8

Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

Besluit
1. Instemmen met het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023.
2. De gemeenteraad voorstellen het Gemeentelijke Rioleringsplan 20192023 vast te stellen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit.

Besluit:
Conform met tekstuele aanpassingen in het raadsvoorstel.
3.9

Verbetering stabiliteit en uitbreiding functionaliteit AV-systeem in
raadzaal en aanvraag krediet hiervoor

Besluit:
1. Kennis te nemen van de analyse en oorzaak van het minder stabiel
functioneren van het AV systeem in de raadzaal
2. De gekozen oplossingsrichting voor een onbedrade variant van het
systeem met uitbreiding van de functionaliteit vast te stellen
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3. De gemeenteraad voor te stellen een krediet van € 57.500 ter
beschikking te stellen voor omzetten van het AV systeem in een
vernieuwde onbedrade variant met uitbreiding van de functionaliteit
3.10

Regenboogvlag op Coming-out dag

Besluit;
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag bij de
hoofdingang van het gemeentehuis op Coming-Out dag op 11
oktober;
2. De vlag deze dag in plaats komt te hangen van de Europese vlag;
3. De richtlijnen van de Algemene Vlaginstructie altijd te prevaleren;
4. Als 11 oktober op een zondag valt, zal de vlag gehesen worden op
maandag 12 oktober.
3.11

Raadsinformatiebrief besluitvormingsproces onderzoek
Solidariteitsmodel (jeugdhulpregio ZHZ)

Besluit
1. Kennisnemen van de informatiebrief over het besluitvormingsproces
ten aanzien van het onderzoek Solidariteitsmodel (jeugdhulpregio
ZHZ).
2. De informatiebrief met bijlagen (rapporten) ter kennisname van de
gemeenteraad brengen.
3.12

4e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid

Besluit
1. Vaststellen van de 4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, onder opschortende voorwaarde
van toestemming van de gemeenteraad.
2. De raad verzoeken toestemming te verlenen tot de vaststelling van de
4e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.
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3.13.1

Pilot Afvalinzameling

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen tot (1) uitvoering van de pilot met
Omgekeerd Inzamelen, (2) de GFT/e campagne en vervanging van de
minicontainers en (3) het onderzoek naar nascheiding.
2. Hiervoor het bestaande werkbudget te gebruiken en de raad
voorstellen de extra benodigde middelen a € 133.000 beschikbaar te
stellen uit algemene middelen door middel van bijgevoegd
raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit.
3.14

Vraag commissie Ruimte van 3 april 2019 over de achterliggende
onderzoeken naar zonne- en windenergie in de regio genoemd in de
Transitievisie Warmte 1.0

Besluit
De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief
over het onderzoeksrapport 'Toekomstperspectief Drechtsteden
Energieneutraal 2050'.
3.15

Rapportage 'Grenzeloos Actief Drechtsteden 2018'

Besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage 'Grenzeloos Actief Drechtsteden
2018'.
3.16

benoeming bestuursleden stichting vrienden van Papenhoeve

Besluit
1. De heer A. benoemen tot bestuurslid van stichting vrienden van
Papenhoeve
2. De heer B. benoemen tot bestuurslid van stichting vrienden van
Papenhoeve
3. Mevrouw C. benoemen tot bestuurslid van stichting vrienden van
Papenhoeve
4. Mevrouw D benoemen tot bestuurslid van stichting vrienden van
Papenhoeve onder voorbehoud van het kunnen overleggen van een
VOG verklaring
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3.17

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) 2020

Besluit
Het Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK) 2020 van de provincie voor
kennisgeving aan te nemen.
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