Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

06-07-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 29 juni 2021

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 29 juni 2021
vast te stellen

Conform
3.

Voorstel - Informeren dijkbewoners over beoordeling dijken Alblasserwaard

Besluit:
1. Informatie over een toekomstig dijkversterkingsproces te verstrekken
aan dijkbewoners met de brief in bijlage 1.
2. De raadsinformatiebrief in bijlage 2 vast te stellen.
3. De gemeenteraad in te lichten over de brief aan dijkbewoners met de
raadsinformatiebrief in bijlage 2

Aangehouden
4.

Voorstel - Rentebeschikking Van Herwijnen Beheer BV

Besluit:
1. De bijgevoegde rentebeschikking vast te stellen

Conform

5.

Raadsinformatiebrief extra middelen jeugd 2022

Besluit:
1. De RIB extra middelen jeugd 2022 vast te stellen.
2. De RIB extra middelen jeugd 2022 vandaag nog toe te sturen aan de
raad.

Conform
6.

Voorstel - Art. 40 vragen OP - Onverschuldigde betaling 16 juni 2021

Besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording op de artikel 40 vragen van de
fractie van OP over de onverschuldigde betaling.
2. De beantwoording aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform
7.

Voorstel - Nieuwe achtervangovereenkomst WSW

Besluit:
1. Per 1 augustus 2021 een nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan
met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten behoeve van
Woonkracht10, onder de opschortende voorwaarde dat de raad geen
dan wel slechts positieve wensen en bedenkingen uit.
2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief in de gelegenheid te
stellen zijn wensen en bedenkingen te uiten.
3. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit omtrent het geven van
een volmacht aan wethouder Janssen om de achtervangovereenkomst te
ondertekenen.

Conform
8.

Voorstel - RIB verordening starterslening

Besluit:
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over het onderzoek naar
(her)invoering van de starterslening vast te stellen.
2. De raad conform bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over
het onderzoek naar (her)invoering van de starterslening.

Conform
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9.

Voorstel - Afvalinzameling Papendrecht - Raadsinformatiebrief

Besluit:
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over vervolg afvalinzameling vast te
stellen.
2. De raadsinformatiebrief over vervolg afvalinzameling door te zetten
naar de gemeenteraad.

Conform
Vastgesteld op 13 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de wnd. burgemeester,

J.M. Ansems

A.M.M. Jetten
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