Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

09-02-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 2 februari 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 2 februari
2021 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Boardletter 2020 - Collegereactie Boardletter 2020

Besluit
1. Kennis te nemen van de zienswijze van het college op de Boardletter
2020
2. De zienswijze op de Boardletter 2020 vast te stellen.
3. De zienswijze op de Boardletter 2020 aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Conform
4.

Voorstel - Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 12 februari 2021

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de
Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 12 februari
2021.
2. In te stemmen met de notulen van de Algemene Ledenvergadering op
25 september 2020.
3. Kennis te nemen van de begroting 2021 (inclusief begroting
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering Jaarplan 2021).
4. Kennis te nemen van de stand van zaken Onderzoek jeugd.
5. Kennis te nemen van de stand van zaken Klimaatakkoord.
6. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering van de moties van
eerdere ledenvergaderingen.

7. De resolutie VNG-inzet kabinetsformatie te steunen.
8. De resolutie Digitale Veiligheid te steunen.
9. In te stemmen met de invoering Landelijk Transitie-arrangement
Beschermd Wonen inclusief het verlenen van gemandateerd
opdrachtgeverschap aan de VNG hiervoor.
10. In te stemmen met de voorgestelde invulling vacatures VNG-bestuur en
commissies.
11. Gemeentesecretaris Ansems aan te wijzen om tijdens deze vergadering
namens het college te stemmen.
12. De ingediende moties 1 tot en met 5 zoals genoemd in de ledenbrief
(kenmerk COS/U202100085) te steunen.
13. In te stemmen met het bestuursvoorstel "Kwijtschelding gemeentelijke
verordeningen gedupeerde ouders toeslagenaffaire".
14. Kennis te nemen van de concepttekst voor een Wet op het Decentraal
Bestuur (WDB).
15. Kennis te nemen van het pamflet "Krachtig Groen herstel van
Nederland".

Conform
5.

Voorstel - Collegevoorstel snellaadvoorziening Markt van Matena

Besluit
1. een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te zetten voor de
realisatie van een snellaadvoorziening bij Markt van Matena

Conform
6.

Voorstel - Instellingsbesluit commissie Naamgeving

Besluit
1. een Commissie Naamgeving in te stellen.
2. leden te werven voor deze Commissie Naamgeving door middel van het
direct aanschrijven en door middel van een publicatie in het
gemeentenieuws.

Conform
7.

Voorstel - RIB voortgang haalbaarheidsonderzoek huisvesting voortgezet
onderwijs

Besluit
1. De raadsinformatiebrief, betreffende de voortgang
haalbaarheidsonderzoek huisvesting voortgezet onderwijs, vast te
stellen.
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2. De raadsinformatiebrief, betreffende de voortgang
haalbaarheidsonderzoek huisvesting voortgezet onderwijs, te
verzenden naar de raad.

Conform
8.

Voorstel - Verkoop van het pand Westeind 11 tm 15

Besluit
1. In te stemmen met de verkoop van het pand Westeind 11 t/m 15 voor
een bedrag van € 602.500,-

Conform
9.

Voorstel - concept stedenbouwkundig kader Poldermolen

Besluit
1. In te stemmen met het concept stedenbouwkundig ontwerp voor de
herontwikkeling van de Poldermolen.
2. Het concept stedenbouwkundig ontwerp gedurende 2 weken op grond
van artikel 4 van de Inspraakverordening ter inzage te leggen.
3. De RIB over het ter inzage leggen van het concept stedenbouwkundig
ontwerp vast te stellen en te verzenden naar de gemeenteraad.

Conform
10.

RIB corona 5 februari 2021

Besluit
1. De RIB corona van 5 februari 2021 vast te stellen.

Conform
Vastgesteld op 16 februari 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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