Verslag en Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

01-09-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke
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Vaststellen agenda
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Openbare besluitenlijst college 14 juli 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 14 juli 2020 vast te
stellen.
Conform
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Voorstel - Eerste Concernrapportage 2020

Besluit
1. De Eerste Concernrapportage 2020 vast te stellen
2. In te stemmen met de onttrekkingen aan de reserves
3. De begroting op basis van de Eerste Concernrapportage 2020 te
wijzigen
4. Het investeringsprogramma 2020 op basis van de Eerste
Concernrapportage 2020 te wijzigen
5. De Eerste Concernrapportage 2020 ter vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen
Conform
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Voorstel - Stukken ombuigingen t.b.v. commissie ABZ van 14 september 2020

Besluit
1. De volgende stukken vast te stellen en deze te versturen naar de griffie
voor agendering commissie ABZ van 14 september 2020:
2. Richting voor Papendrecht
3. Memo aanbieding ombuigingscatalogus
4. Totaalpakket ombuigingsmogelijkheden (voorstellen uitgewerkt)
5. Totaalpakket ombuigingsmogelijkheden (excel sheet overzicht)
6. Subsidie proces bezuinigingen
7. Lijst 1 subsidieontvangers met nog geen drie jaar subsidie met
voorstelnummer en bedrag
8. Lijst 2 subsidieontvangers structurele subsidie met voorstelnummer en
bedrag
9. Lijst 3 subsidieontvangers structurele subsidie
10. Planning bestuurlijk proces ombuigingen

Conform na verwerking van de opmerkingen.
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Voorstel - Zienswijze begrotingswijziging 2020 SOJ

Besluit
1. De raad voorstellen een zienswijze naar voren te brengen op de
begrotingswijziging 2020 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
Besluit
Conform na verwerking van de toevoeging van burgemeester Moerkerke.
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Brief aan huisartsen over intensievere inzet van jeugdhulp bij en rondom
huisartsenzorg

Besluit
1. In te stemmen met het versturen van deze brief.
Conform
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Voorstel - Startkapitaal kermis - Beantwoording artikel 40 vraag reglement van
Orde fractie OP Fourneren opstartkapitaal € 9.000 t.b.v. kermis

Besluit
1. Voorgesteld en geadviseerd wordt om het verzoek dat gedaan wordt via
de fractie van OP (zie bijlage 1) af te wijzen en hierop te reageren met
de bij dit voorstel gevoegde brief (zie bijlage 2).
Conform
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Voorstel - Raadsinformatiebrief pilot omgekeerd inzamelen Oostpolder juli
2020

Besluit
1. De raad te informeren over de pilot omgekeerd inzamelen Oostpolder
door middel van bijgevoegde conceptbrief.
Conform
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Voorstel - Beantwoording art 40 vraag OP, herhaling regentonactie

Besluit
1. Akkoord te gaan met beantwoording van de art. 40 vraag middels
bijgevoegde brief.
Conform
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Voorstel - Bebouwde kom voorstel - definitief

Besluit
1. De gemeenteraad de "bebouwde kom grenzen Papendrecht" vast te
stellen met bijgaand concept raadsbesluit.
2. Verslag zienswijzen bebouwde kom Papendrecht vast te stellen.
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3. Na vaststelling bebouwde kom grenzen Papendrecht, door de
gemeenteraad, te versturen naar de provincie Zuid-Holland,
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Waterschap Rivierenland,
gemeente Alblasserdam, gemeente Sliedrecht en de politieregio
Rotterdam.
Conform
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Voorstel - Gunning bestek 2019-02: Vervanging riolering, bestrating en groen
Eksterstraat en omgeving

Besluit
1. Opdracht te verstrekken aan De Kuiper Infrabouw B.V. te Hardinxveld –
Giessendam voor een totaalbedrag van € 507.900,-- voor het uitvoeren
van bestek 2019-02: Vervanging riolering, bestrating en groen
Eksterstraat en omgeving. Binnen het krediet voor reconstructies
(71071019) is voldoende ruimte om de kosten te kunnen dekken.
Conform
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Voorstel - Vaststelling bestemmingsplan 'Kombuis'

Besluit
1. de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan 'Kombuis' vast te stellen;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen;
3. de digitale versie van het bestemmingsplan 'Kombuis' zoals opgenomen
in het GML bestand NL.IMRO.0590.BPKombuis-3001, inclusief bijlagen,
gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de wijzigingen die zijn
opgenomen in de bij dit raadsbesluit behorende Nota van Wijzigingen
bestemmingsplan 'Kombuis';
4. te bepalen dat voor de digitale ondergrond van het bestemmingsplan
gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) d.d. 24 januari 2019;
5. de verbeelding van het bestemmingsplan 'Kombuis' tevens analoog vast
te stellen.
Conform
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Voorstel - Vaststelling Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder
bestemmingsplan 'Kombuis'

Besluit
1. Het 'Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan
Kombuis' vast te stellen
Conform
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Voorstel - nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023

Besluit
1. De nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023 vast te stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen de nota lokaal gezondheidsbeleid
2020-2023 vast te stellen.
Conform
Vastgesteld op 8 september 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris (wnd.), de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke
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