Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

29-09-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 22 september 2020

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 22 september
2020 vast te stellen.

Voorstel 4 is aangehouden. Dit wordt aangepast in de besluitenlijst. Na deze
verwerking is het verslag vastgesteld.
3.

Voorstel - Vaststellen informatie voor commissie ABZ van 12 oktober proces
ombuigingen

Besluit
1. De volgende stukken vast te stellen en deze te versturen naar de griffie
voor agendering commissie ABZ van 12 oktober 2020:
2. Toelichtend document met leeswijzer
3. Overzicht met keuzes via tegels en motivatie
4. Resume keuze college (behorend bij overzicht)
5. Van visie naar ombuigingsvoorstellen en keuzes
6. Ombuigingen en subsidies
7. Proces en plan van aanpak participatie ombuigingen

Conform na verwerking van de opmerkingen
4.

Voorstel - Artikel 40 vragen VVD, PvdA en D66 zondagopenstelling

Besluit
1. De artikel 40 vragen die D66, VVD en PvdA fracties hebben gesteld over
de winkelopstelling op zondag te beantwoorden met bijgevoegde
conceptbrief.

Conform

5.

Is vervallen

6.

Voorstel - Programmabegroting 2021 def

Besluit
1. De Programmabegroting 2021 vast te stellen
2. In te stemmen met de verlaging van € 100.000 nieuw beleid college
voor het jaar 2021 en deze in te zetten voor de verdere uitwerking van
de ombuigingen
3. De meerjarenbegroting 2022 - 2024 voor kennisgeving aan te nemen
4. De investeringen 2021 uit het meerjarig investeringsprogramma vast te
stellen

Conform na verwerking van de opmerkingen.
7.

Brief DSB over taakstelling en maatwerk

Besluit
1. Het DSB schriftelijk te antwoorden (door middel van bijgaande conceptbrief).

Conform
8.

Moties ALV VNG 25 september 2020

Besluit
1. De ingediende moties zoals genoemd in de ledenbrieven van de VNG
(kenmerk: COS/U202000737 Lbr. 20/065 + COS/U202000749 lbr
20/068) te steunen.

Conform
9.

Voorstel - Aanpassen standplaatsvergunning oliebollen centrum

Besluit
1. De periode in de standplaatsvergunning voor het verkopen van
oliebollen aan te passen van 1 november naar 1 oktober 2020 tot en
met 31 januari 2021.

Conform
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10.

Voorstel - Aanwijzen Mevrouw C. Ignacius ambtenaar burgerlijke stand

Besluit
1. Mevrouw C. Ignacius tot onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke
stand aan te wijzen.

Conform
11.

Voorstel - Aanwijzen Mevrouw S. Jouhri ambtenaar burgerlijke stand

Besluit
1. Mevrouw S. Jouhri als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand
aan te wijzen.

Conform
12.

Voorstel - Anterieure overeenkomst locatie Veerweg/Vondellaan

Besluit
1. Een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan met De Wijngaerdt
B.V. ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw op de
hoek Veerweg/Vondellaan.

Conform
13.

Voorstel - Artikel 40 vragen Groen Links huisvesting bibliotheek v.2

Besluit
1. De artikel 40 vragen die de Groen Links fractie heeft gesteld inzake de
huisvesting van de Bibliotheek te beantwoorden met bijgevoegde 2e
versie van de conceptbrief.

Conform
14.

Voorstel - Orange the World

Besluit
1. bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en hiermee de
gemeenteraad te informeren over de invulling van de campagne Orange
the World.

Conform
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Vastgesteld op 6 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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