Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

30-08-2022

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

Afwezig

A.M.J.M. Janssen

1

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 23 augustus 2022

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 23 augustus
2022 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Artikel 40 vraag OP invoering Omgevingswet

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen
gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over de Invoering van de
Omgevingswet vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen
gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over invoering van de
Omgevingswet te verzenden aan de gemeenteraad.

Aangehouden
4.

Voorstel - Interne Controleplan 2022

Besluit:
1. Het controleplan 2022 vast te stellen ten behoeve van de
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2022.

Conform

5.

Voorstel - Ontwerpbestemmingsplan Veerpromenade Markt

Besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties zoals
weergegeven in de paragraaf 'Maatschappelijk uitvoerbaarheid' van de
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan;
2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken
ter inzage te leggen;
3. De raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan
'Veerpromenade Markt' vast te stellen;
4. De raadsinformatie over het ontwerpbestemmingsplan 'Veerpromenade
Markt' toe te sturen aan de gemeenteraad.

Conform
6.

Voorstel - Zienswijze Provinciaal Omgevingsbeleid module Energie

Besluit:
1. Kennis te nemen van de zienswijze Provinciaal Omgevingsbeleid
module Energie
2. Kennis te nemen van de ondertekening van de zienswijze na de
zomerreces door de vier bestuurders van de groeiagenda
3. Kennis te nemen van de aanvullende zienswijze betreffende de VRMlocatie Oosteind
4. Kennis te nemen dat de zienswijze VRM-locatie Oosteind namens het
college is ingediend

Conform
7.

Voorstel - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023

Besluit:
1. De gemeentesecretaris opdracht te geven om via e-raadpleging de
instemming en aanbevelingen over te brengen richting VNG.
2. Niet in te stemmen met de concept arbeidsvoorwaardennota 2023.
3. Een aantal aanbevelingen te doen richting VNG (zie bijlage 8).

Conform

Pagina 2

8.

Voorstel - Vaststellen jaarverslag gemeentearchivaris 2021

Besluit:
1. Het jaarverslag van de gemeentearchivaris vast te stellen.
2. De bijgevoegde reactie op het jaarverslag vast te stellen.
3. Het vastgestelde jaarverslag en de reactie van het college aan de
provincie te verzenden.
4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
5. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

Conform
9.

Voorstel - 2e besluit op bezwaar na vonnis wobverzoek Bouwpastoor

Besluit:
1. Kennis te nemen van het vonnis van rechtbank Rotterdam van 12 juli
2022, waarin het beroep van Bouwpastoor in het kader van een
wobverzoek betreffende Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong
Papendrecht deels gegrond is verklaard.
2. Te beslissen op het bezwaar met inachtneming van het vonnis van de
rechtbank Rotterdam.
3. Het besluit bekend te maken door de beslissing op het bezwaarschrift
aan de bezwaarmaker toe te zenden.

Conform
Vastgesteld op 5 september 2022
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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