Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

18-05-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 11 mei 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 11 mei 2021
vast te stellen.

Conform
3.

Openbare besluitenlijst college 4 mei 2021 jaarstukken

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 4 mei 2021
betreffende de jaarstukken vast te stellen.

Conform
4.

Voorstel - art 40 vragen OP - Hoogspanningsverbindingen

Besluit
1. De beantwoording van de vragen die de OP-fractie gesteld heeft over
Hoogspanningsverbindingen (ondergronds brengen?) vast te stellen.
2. De antwoorden van de vragen die de OP-fractie heeft gesteld via de
bijgevoegde conceptbrief aan te bieden aan de raad.

Conform

5.

Voorstel - Artikel 40 vragen OP over Antenne op mast bij A15

Besluit
1. De beantwoording van de artikel 40 vragen die de OP-fractie heeft
gesteld over het 5G netwerk, vast te stellen.
2. De antwoorden met bijgevoegde conceptbrief aan te bieden aan de
raad.

Conform
6.

Voorstel - Verzoek ESH Media

Besluit
1. Een eenmalige verlaging van de concessievergoeding voor 2021 voor
ESH Media toe te kennen.

Niet akkoord, aangepast besluit
1. ESH media geen verlaging van de concessievergoeding toe te kennen.
7.

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen van de OP fractie omtrent de
ombuigingen (brieven van 21 april 2021)

Besluit
1. De lijn van beantwoording van de artikel 40 vragen van OP vast te
stellen en de raadsinformatiebrief waarin deze lijn is verwoord te
versturen aan de gemeenteraad.

Conform
8.

Voorstel - Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de duur van 1
huwelijk

Besluit
1. Mevrouw P.J. van Erkel als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand voor 1 dag aan te wijzen.

Conform
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9.

Voorstel - Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2020

Besluit
1. De raadsinformatiebrief over het Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam
2020 vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief over het Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam
2020 te verzenden aan de raad.

Conform
10.

Voorstel - Raadsinformatiebrief over de energietransitie

Besluit
2. In te stemmen met de inhoud van de concept raadsinformatiebrief over
de energietransitie.
3. De raadsinformatiebrief vast te stellen.
4. De raadsinformatiebrief te verzenden naar de raad.

Conform
11.

Voorstel - RIB Papendrechts Woonplan 2020-2030

Besluit
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van het
Papendrechts Woonplan 2020-2030 vast te stellen.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te sturen.

Conform
12.

Voorstel - Voorontwerpbestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan'

Besluit
1. geen milieueffectrapport te laten opstellen
2. het wettelijk vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan
'Veerweg - Vondellaan' te starten;
3. indien er geen belemmerende overlegreacties worden ingediend, direct
het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0590.Vondellaan-2001)
gedurende zes weken - gedeeltelijk in de zomervakantie - ter inzage te
leggen;
4. in te stemmen met het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet
geluidhinder bestemmingsplan Veerweg-Vondellaan Papendrecht' en
dit ontwerpbesluit tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan
gedurende zes weken ter inzage te leggen;

Pagina 3

5. de bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en toe te zenden aan
de gemeenteraad.

Conform
Vastgesteld op 25 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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