Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

08-06-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 01-06-2021

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

Conform na verwerking van de opmerking van wethouder Janssen.
3.

Voorstel - Artikel 40 vragen D66 over beleidskader sportvelden

Besluit
1. De beantwoording van de artikel 40 vragen die de D66-fractie heeft
gesteld over het beleidskader sportvelden, vast te stellen.
2. De antwoorden met bijgevoegd conceptbrief aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Conform
4.

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen D66 meekijken sociale media

Besluit
1. In te stemmen met de concept beantwoording van de artikel 40 vragen
van D66 over het meekijken met sociale media.
2. De beantwoording te verzenden aan de raad.

Conform

5.

Voorstel - Realisatie R-net haltes fase 2

Besluit
1. De voorlichtingstekeningen als definitief ontwerp voor de aanpassingen
aan de R-net bushaltes Matenasche Scheidkade, Noordkil, Westkil
Viaduct N3 oost (perrons E en F), Kennedylaan en HOV halte Kooyhaven
definitief vast te stellen.
2. Het schetsontwerp voor de aanpassing aan de halte van Rosmolenwegzuid als basis voor de verdere uitwerking vast te stellen.
3. Halteren op de rijbaan toe te staan nabij de haltes Matenasche
Scheidkade, Westkil en Noordkil.
4. Het eindverslag van de doorlopen inspraakprocedure vast te stellen.
5. De samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland fase 2
HOV en R-net aan te gaan, voor de in de gemeente Papendrecht
gelegen haltes en de hieraan gekoppelde maatregelen.
6. De raadsinformatiebrief over R-net fase 2 vast te stellen.
7. De raadinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad.
8. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit om volmacht te verlenen
aan wethouder de heer C. de Ruijter, in zijn rol als portefeuillehouder
verkeer en vervoer, tot het ondertekenen van de onder 5 genoemde
samenwerkingsovereenkomst.

Conform
6.

Voorstel - Initiatiefplan verplaatsing vestiging Lidl naar de Markt

Besluit
1. In te stemmen met de bijgesloten antwoordbrief aan Lidl en Renpart.

Conform
7.

Voorstel - Jaarverantwoording kinderopvang 2020

Besluit
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen.
2. De vastgestelde jaarverantwoording 2020 beschikbaar te stellen aan de
Inspectie van het Onderwijs.
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
4. De raad te informeren over de jaarverantwoording kinderopvang 2020
via raadsinformatiebrief.

Conform
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Vastgesteld op 15 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de wnd. burgemeester,

J.M. Ansems

A.M.M. Jetten
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