Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

15-06-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 8 juni 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 8 juni 2021
vast te stellen.

Conform
3.

Algemene ledenvergadering VNG

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de Algemene
Ledenvergadering van de VNG op 16 juni 2021.
2. In te stemmen met de notulen van de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van 12 februari 2021.
3. In te stemmen met het jaarverslag 2020.
4. In te stemmen met de Kadernota 2022.
5. In te stemmen met het contributievoorstel 2022.
6. In te stemmen met de kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoeringsvoorstellen (GGU) 2022.
7. Kennis te nemen van de stand van zaken lopende trajecten (uitvoering
klimaatakkoord, herijking gemeentefonds en onderzoek jeugd) zoals
vermeld onder agendapunt 8 van de vergaderstukken.
8. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering van de moties van
eerdere ledenvergaderingen met uitzondering van de geclusterde
moties klimaatakkoord Amersfoort/Buren.
9. De ALV voor te stellen de geclusterde moties Amersfoort/Buren over
het klimaatakkoord aan te houden en niet als afgedaan te beschouwen.
10. Kennis te nemen van de VNG-inzet kabinetsformatie.
11. In te stemmen met de landelijke coördinatie begeleiding nieuwkomers
met zintuigelijke beperking
12. In te stemmen met de invulling van de vacatures van het VNG-bestuur
en de -commissies.

13. De ingediende moties 1 tot en met 8 zoals genoemd in de ledenbrief
van de VNG (kenmerk: COS/U202100511/Lbr. 21/050) te steunen.
14. Gemeentesecretaris J.M. Ansems aan te wijzen om te stemmen namens
de gemeente.

Conform
4.

Voorstel - Aanvulling op besluit evaluatie organisatieontwikkeling en
oplossingsrichtingen

Besluit
1. In aanvulling op het op 1 juni 2021 genomen besluit inzake de
evaluatie van de organisatieontwikkeling en oplossingsrichtingen ook
besluiten tot de formele samenvoeging van de teams RO en GOV (als
voorgenomen besluit)
2. Het aanvullende voorgenomen besluit meedelen aan de OR en hen
verzoeken dit te betrekken bij de adviesaanvraag inzake de evaluatie
van de organisatieontwikkeling en oplossingsrichtingen

Conform
5.

Voorstel - Aftreden lid Wmo-adviesraad

Besluit
1. In te stemmen met het aftreden van de heer A.W. van Dijk als lid van de
Wmo-adviesraad per 1 juli 2021.

Conform
6.

Voorstel - Benoeming lid Wmo-adviesraad

Besluit
1. De heer A. Groenenboom per 1 juli 2021 te benoemen als lid van de
Wmo-adviesraad.

Conform
7.

Voorstel - RIB pilot wijk GGD en waakvlam

Besluit
1. De raadsinformatiebrief met betrekking tot de pilots wijk GGD en
waakvlam vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform
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8.

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar tot toezichthouder
Wet BRP

Besluit
1. Mevrouw S.B.M. van Hulten aan te wijzen als toezichthouder
overeenkomstig afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen voor het houden van
toezicht op grond van de Wet Basisregistratie Personen.

Conform
Vastgesteld op 21 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de wnd. burgemeester,

J.M. Ansems

A.M.M. Jetten
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