Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

25-05-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 18 mei 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 18 mei 2021
vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Beleidskader aanleg en renovatie sportvelden

Besluit
1. Het beleidskader 'Aanleg en renovatie velden' vast te stellen als kader
voor de aanleg en renovatie van alle (buiten)sportvelden in
Papendrecht.
2. Het beleidskader aanleg en renovatie sportvelden ter vaststelling door
te geleiden naar de gemeenteraad.
3. Kennis te nemen van het beleidskader aanleg en renovatie sportvelden

Aangehouden
4.

Voorstel - Actualisatie sport en beweegbeleid

Besluit
1. Het beleid 'Verbinding door sport en bewegen' vast te stellen.
2. Het beleid 'Sport op Koers' 2010-2016 in te trekken
3. Voor te stellen aan de gemeenteraad het beleid 'Verbinding door sport
en bewegen' vast te stellen
4. Voor te stellen de gemeenteraad het beleid 'Sport op Koers' 2010-2016
in te trekken

Conform

5.

Voorstel - Gezamenlijke vuurwerkshow Drie-Rivierenpunt

Besluit
1. Een keuze te maken voor scenario 1 of scenario 2.
2. De raad voor te stellen een keuze te maken voor scenario 1 of scenario
2. (Enkel bestemd voor college)

Conform na verwerking van de aanpassing
6.

Voorstel - Lokale uitvoering participatieplekken

Besluit
1. In te stemmen met het lokaal beleggen van het beleid en de uitvoering
van de participatieplekken.
2. In te stemmen met de regionaal geformuleerde afspraken zoals
opgenomen onder argument 2.1
3. De regionale middelen voor de participatieplekken lokaal in te zetten
voor de uitvoering van de participatieplekken en dit te verwerken in de
begroting 2022.

Conform
7.

Voorstel - Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0

Besluit
1. De Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 vast te stellen.
2. In te stemmen met de Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0.
(Enkel bestemd voor college)
3. De Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 aan te bieden aan de
raad. (Enkel bestemd voor college)

Conform
8.

Voorstel - Uitwerking uitgangspuntennotitie

Besluit
1. Kennis te nemen van de notitie "Uitwerking Uitgangspuntennotitie
'toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten' + de
begeleidende notitie - als nadere duiding en invulling op de
uitgangspuntennotitie 'toekomstige samenwerking
Drechtstedengemeenten' (januari 2021) en de duidingsbrief van 23
februari 2021 - in het bijzonder met de daarin genoemde
uitgangspunten alsmede het voorstel voor de financiële afwikkeling van
de transitie.
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2. In te stemmen met de notitie "Uitwerking Uitgangspuntennotitie
'toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten' - als nadere
duiding en invulling op de uitgangspuntennotitie 'toekomstige
samenwerking Drechtstedengemeenten' (januari 2021) en de
duidingsbrief van 23 februari 2021 - in het bijzonder met de daarin
genoemde uitgangspunten alsmede het voorstel voor de financiële
afwikkeling van de transitie. (Enkel bestemd voor college)
3. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de notitie
"Uitwerking Uitgangspuntennotitie 'toekomstige samenwerking
Drechtstedengemeenten' + de begeleidende notitie - als nadere
duiding en invulling op de uitgangspuntennotitie 'toekomstige
samenwerking Drechtstedengemeenten' (januari 2021) en de
duidingsbrief van 23 februari 2021 - in het bijzonder met de daarin
genoemde uitgangspunten alsmede het voorstel voor de financiële
afwikkeling van de transitie. (Enkel bestemd voor college)
4. Dit besluit aan het college van B&W van de gemeente Dordrecht en de
overige gemeenten terug te koppelen. (Enkel bestemd voor college)

Conform
9.

Voorstel - Afvalinzameling Papendrecht

Besluit
1. Kennis te nemen van de inzamelresultaten pilot omgekeerd inzamelen
Oostpolder, onderzoek bewonerstevredenheid en onderzoek
nascheiding.
2. In te stemmen met het nader uitwerken van de voorkeur strategie
nascheiding met vervanging/ uitbreiding inzamelvoorzieningen
rest/PMD en GFT bij de hoogbouw en rest/PMD samen in de grijze bak
bij de laagbouw en uitwerking strategie omgekeerd inzamelen, met
behoud van de pilot Oostpolder, beide met een doorkijk naar het
realiseren van de VANG-doelstelling en deze voorzien van
doorrekeningen in minimaal twee scenario’s.

Aangehouden
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10.

Voorstel - Aanwijzen toezichthouder

Besluit
1. De tijdelijke medewerker de heer J. Koziura aan te wijzen als
toezichthouder overeenkomstig artikel 5:11 tot en met 5:20 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het houden van toezicht op de
Noodverordening en de Algemene plaatselijke verordening van
Papendrecht

Conform
11.

Voorstel - 'Beleidsregels omzetten zelfstandige woonruimte en exploiteren van
kamerverhuurbedrijven Papendrecht', wijziging "Beleidslijn Wet Bibob' en
'Aanvraagformulier Artikel 2:37b Apv Kamerverhuurbedrijf'

Besluit
1. De 'Beleidsregels omzetten zelfstandige woonruimte en exploiteren van
kamerverhuurbedrijven Papendrecht' vast te stellen
2. De 'Wijziging Beleidslijn Wet Bibob' vast te stellen
3. Het 'Aanvraagformulier Artikel 2:37b Apv Kamerverhuurbedrijf' vast te
stellen
4. Het besluit 'Gebiedsaanwijzing omzetten zelfstandige woonruimte' van
16 juli 2019 en de 'Beleidsregels omzetten en splitsen zelfstandige
woonruimte' van 24 september 2019 in te trekken

Conform
12.

Voorstel - Regeling onzelfstandige huisvesting in de Reparatie
Beheersverordening en APV

Besluit
1. in te stemmen met de keuze om de problematiek rond onzelfstandige
huisvesting te reguleren via de Reparatie Beheersverordening
Papendrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening Papendrecht;
2. de 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021' vast te stellen
zoals opgenomen in het GML bestand met identificatienummer
NL.IMRO.0590.BVOReparatie21-3001, met de bijbehorende regels en
bijlagen;
3. de 'Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening,
1e wijziging' vast te stellen;
4. de 'Wijziging van de Huisvestingsverordening Papendrecht 2019' vast te
stellen

Conform
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13.

Voorstel - Subsidieplafonds 2022

Besluit
1. De subsidieplafonds 2022 vast te stellen;
2. De verdelingsmaatstaf 'oud gaat voor nieuw' met 'wie het eerst komt,
het eerst maalt’ vast te stellen;

Conform
14.

Voorstel - Regionaal plan van aanpak Laaggeletterdheid

Besluit
1. In te stemmen met het koersdocument Regionale aanpak
Laaggeletterdheid Drechtsteden 2021-2024

Conform
15.

Voorstel - Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden SPUK IJZ

Besluit
1. Bij wijze van steun een uitkering aan het Sportcentrum Papendrecht
voor het onderdeel zwembad vooralsnog een bedrag van € 185.987,toe te kennen voor de tekorten over het dienstjaar 2020, waarbij het
recht wordt voorbehouden om uitkering aan te passen afhankelijk van
de ontvangen SPUK IJZ
2. Een uitkering bij het Ministerie van VWS aan te vragen voor het
onderdeel zwembad van het Sportcentrum Papendrecht in het kader van
de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden vooralsnog
voor een bedrag van € 185.987,-

Conform
16.

Voorstel - Voorontwerpbestemmingsplan Kraaihoek fase 1 te Papendrecht;
opstarten formele procedure

Besluit
1. ten behoeve van de nieuwbouw in Kraaihoek fase 1 geen
milieueffectrapport op te laten stellen
2. het voorontwerpbestemmingsplan 'Kraaihoek fase 1 te Papendrecht' vrij
te geven voor vooroverleg
3. het ontwerpbestemmingsplan 'Kraaihoek fase 1 te Papendrecht' per 19
augustus 2021 in procedure te brengen en gedurende zes weken ter
inzage te leggen
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4. het plangebied van het voorontwerpbestemmingsplan 'Kraaihoek fase 1
te Papendrecht' aan te wijzen als gebied waar een aansluiting op het
gastransportnet noodzakelijk is als bedoeld in artikel 10, zevende lid,
onderdeel a, van de Gaswet en op grond van de ministeriële regeling
gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht.
5. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen
6. De raad tussentijds te informeren aan de hand van bijgaande
raadsinformatiebrief.

Conform
17.

Voorstel - Rib uitspraak onverschuldigde betaling Rivierendriesprong

Besluit
1. Kennis te nemen van het vonnis van de rechtbank Rotterdam en de
samenvatting van de advocaat.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief met vonnis en bijbehorende
samenvatting daarvan vast te stellen en te verzenden naar de raad.

Conform
Vastgesteld op 1 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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