Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

10-05-2022

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 19 april 2022

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 19 april 2022
vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Benoeming mevrouw Schoon in de Raad van Commissarissen van
Recreatie en Cultuur holding B.V.

Besluit:
1. Mevrouw C.G.A. Schoon met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 te
benoemen als lid van de Raad van commissarissen van Recreatie en
Cultuur Holding B.V.

Conform
4.

Voorstel - Vaststellen tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur

Besluit:
1. De Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur vast te stellen voor de
periode 16 mei 2022 - 1 januari 2023.
2. Het subsidieplafond vast te stellen op €50.000,3. De kosten te dekken uit de coronamiddelen.
4. De uitvoering van de tijdelijke subsidieregeling te mandateren aan de
teamleider MO

Conform

5.

Voorstel - Zienswijze begroting 2023 - Zienswijze begroting 2023
gemeenschappelijke regelingen

Besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2023 en de jaarstukken
2021 van de verschillenden gemeenschappelijke regelingen.
2. De raad voor te stellen de zienswijzen op de begrotingen 2023 en
jaarstukken 2021 aan te bieden aan de betreffende gemeenschappelijke
regelingen.

Conform
6.

Voorstel - Gunning bestek 2021-18: Aanleg kunstgrasveld vv Drechtstreek

Besluit:
1. Een aanvullende krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 incl. BTW.
2. Opdracht te verstrekken aan CSC Sport voor een totaalbedrag van €
522.700,-- excl. BTW. voor de aanleg 2e kunstgrasveld bij VV
Drechtstreek.
3. De financiële effecten te verwerken in de perspectiefnota.
4. Over deze besluiten de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Conform
7.

Voorstel - Dienstverleningsovereenkomst verstrekking leefgeld vluchtelingen
Oekraïne

Besluit:
1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) verstrekking leefgeld
vluchtelingen Oekraïne (bijlage 1) met de GR Sociaal met
terugwerkende kracht vanaf 6 april vast te stellen
2. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit tot het mandateren van
de leefgeldregeling (bijlage 2)
3. De betrokken portefeuillehouder te mandateren om aanpassingen aan
de DVO aan te gaan

Conform
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8.

Voorstel - Onderzoek reclamemast A15

Besluit:
1. Niet over te gaan tot het realiseren van een reclamemast langs de N3.
2. Te starten met vervolgonderzoek realiseren van een reclamemast langs
de A15.
3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over onderzoek reclamemast langs de
N3 en start vervolgonderzoek realisatie van een reclamemast langs de
A15 vast te stellen.
4. De raadsinformatiebrief over onderzoek reclamemast langs de N3 en
start vervolgonderzoek realisatie van een reclamemast langs de A15 te
verzenden aan de gemeenteraad.

Conform
Vastgesteld op 17 mei 2022
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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