Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

16-02-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 9 februari 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 9 februari
2021 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Herijking inzet jeugdprofessionals bij huisartsen

Besluit
1. Een nieuwe overeenkomst aan te gaan met de Zorggroep-West
Alblasserwaard voor de inzet van een Praktijkondersteuner Huisarts
GGZ Kind & Jeugd bij huisartsen voor 2021-2022 met optie tot
verlening.
2. De hiermee jaarlijks gepaarde kosten tot maximaal € 40.000 te dekken
vanuit het lokale Wmo- en Jeugdbudget.
3. Een incidentele subsidie te verstrekken aan Stichting Jeugdteams voor
de inzet van een jeugdhulpprofessional/gedragswetenschapper bij en
rondom huisartsenzorg voor 2021.
4. De hiermee gepaarde kosten tot maximaal € 50.000 te dekken vanuit
het lokale Wmo- en Jeugdbudget.

Conform
4.

Voorstel - Incidentele subsidie Autisme Spectrum Stoornis-expert

Besluit
1. Een incidentele subsidie van € 65.000,- te verlenen aan Stichting
Jeugdteams ZHZ voor het inzetten van expertise rondom Autisme
Spectrum Stoornis voor een pilotperiode van twee jaar.

2. De hiermee gepaarde jaarlijkse kosten tot maximaal € 65.000 te
betalen uit het lokale Wmo- en Jeugdbudget.

Conform
5.

Voorstel - Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2021

Besluit
1. Het uitvoeringsprogramma 2021 van de Groeiagenda Drechtsteden
2030 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de cyclus van de Groeiagenda.
3. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2021 van de
Groeiagenda 2030 en deze door te geleiden naar de raad

Niet-conform
Besluit
1. Het uitvoeringsprogramma 2021 van de Groeiagenda Drechtsteden
2030 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de cyclus van de Groeiagenda.
3. Het Uitvoeringsprogramma 2021 van de Groeiagenda 2030 door te
geleiden naar de raad.
6.

Voorstel - Veranderopgave Wet inburgering Beleidskader

Besluit
1. Het beleidskader Veranderopgave inburgering vast te stellen.
2. Het beleidskader Veranderopgave inburgering vast te stellen voor zover
de bevoegdheid van het college daartoe reikt.
3. De uitvoering van de taken, waarvoor de SDD de uitvoerende partij
wordt, door middel van mandatering per 1 januari 2022 te beleggen bij
de GR/SDD.

Conform
7.

Voorstel - Uitgangspuntennotitie 'Toekomstige samenwerking
Drechtstedengemeenten' (bedrijfsvoering)

Besluit
1. De reactie van de gemeenteraad van Papendrecht, zoals verwoord in
bijgaande voorwaardelijke instemmingsbrief, naar aanleiding van de
Uitgangspuntennotitie 'Toekomstige samenwerking
Drechtstedengemeenten' naar voren te brengen door de brief te
verzenden naar het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht.
Pagina 2

2. Kennis te nemen van de uitgangspuntennotitie 'Toekomstige
samenwerking Drechtstedengemeenten'.
3. De raad voor te stellen de bijgaande voorwaardelijke instemmingsbrief
betreffende de Uitgangspuntennotitie 'Toekomstige samenwerking
Drechtstedengemeenten' naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Dordrecht te verzenden.

Conform
8.

Voorstel - Normenkader 2020

Besluit
1. Het Normenkader 2020 vast te stellen.
2. Het Normenkader 2020 ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Conform na verwerking van de toevoeging van wethouder Janssen.
9.

Voorstel - Gunning baggeren watergangen 2020-2021

Besluit
1. De opdracht te verstrekken aan de laagste inschrijver Aart den
Hollander BV te Hendrik Ido Ambacht voor de uitvoering van bestek
2019-11: "Baggeren watergangen Papendrecht 2020-2021" voor de
aanneemsom van € 539.500,- exclusief btw.

Conform
10.

Voorstel - Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder Paans

Besluit
1. Wethouder P.L. Paans op grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet met
ingang van 25 mei 2021 voor de duur van één jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap (verlenging).
2. De raad voor te stellen wethouder Paans op grond van artikel 36a, lid 2,
Gemeentewet met ingang van 25 mei 2021 voor de duur van één jaar
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap (verlenging).

Conform
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11.

Voorstel - Verlening ontheffing ingezetenschap wethouder Verver

Besluit
1. Wethouder C. A. Verver - van Geesbergen op grond van artikel 36a, lid
2, Gemeentewet met ingang van 27 maart 2021 voor de duur van één
jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
2. De raad voor te stellen wethouder Verver op grond van artikel 36a, lid
2, Gemeentewet met ingang 27 maart 2021 voor de duur van één jaar
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Conform
12.

Voorstel - Verordening Beschermd Wonen en Opvang

Besluit
1. De wijziging van de lokale Verordening Beschermd Wonen en Opvang
met ingang van 1 april 2021, op basis van bijgevoegd wijzigingsbesluit,
vast te stellen.
2. Op basis van het bijgevoegde wijzigingsbesluit in te stemmen met de
wijziging van de lokale Verordening Beschermd Wonen en Opvang met
ingang van 1 april 2021 en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad
voor te leggen.

Conform
Vastgesteld op 2 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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