Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

22-09-2020

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Oosteind

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving
1.

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 15 september 2020

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 15
september 2020 vast te stellen.
Conform
3.

Voorstel - Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de
digitale Algemene Ledenvergadering van de VNG op 25 september
2020.
2. Een vertegenwoordiger vanuit het college aan te wijzen die per
volmacht gemachtigd wordt te stemmen namens de gemeente.
3. In te stemmen met de notulen van de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van 29 november 2019.
4. In te stemmen met de bekrachtiging van de uitslag van de
ledenraadpleging mei-juni 2019.
5. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering van de moties van
eerdere ledenvergaderingen op de thema's "Sociaal Domein en
Veiligheid; Warmtewet en warmtetransitie; Lokale
gemeenschappen en stedelijke vernieuwing; Corporaties als
startmotor; Olie en gaswinning; afval".
6. De ALV voor te stellen de voorgestelde moties van eerdere
ledenvergadering op de thema's "Klimaatakkoord en RES" aan te
houden en niet als afgedaan te beschouwen.
7. In te stemmen met de actualisering en verduidelijking van de
VNG-Statuten.
8. De ingediende moties 1 tot en met 8 zoals genoemd in de
ledenbrief van de VNG (kenmerk: COS/U202000737 Lbr. 20/065)
te steunen.

Conform waarbij gemeentesecretaris Ansems wordt aangewezen om per
volmacht te stemmen tijdens de ALV van de VNG.
4.

Voorstel - Artikel 40 vragen Groen Links huisvesting bibliotheek

Besluit
1. De artikel 40 vragen die de Groen Links fractie heeft gesteld
inzake de huisvesting van de Bibliotheek te beantwoorden met
bijgevoegde conceptbrief.
Het voorstel wordt aangehouden.
5.

Voorstel - Beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid 2021-2024

Besluit
1. Het beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid 2021-2024 vast te
stellen
2. De gemeenteraad voor te stellen het beleidsplan
onderwijsachterstandenbeleid 2021-2024 vast te stellen
Conform
6.

Voorstel - Duurzaamheidsdashboard

Besluit
1. In te stemmen met de raadinformatiebrief inzake het
duurzaamheidsdashboard om de gemeenteraad hierover te
informeren.
Conform
7.

RIB corona 17 september

Besluit
1. De RIB corona van 17 september vast te stellen.
Conform na verwerking van de opmerkingen.

Vastgesteld op 29 september 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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