Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

06-10-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 29 september 2020

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 29 september
2020 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Archiefbeheer Jaarverslag informatiehuishouding 2019

Besluit
1. Het jaarverslag gemeentearchivaris en de reactie op de verbeterpunten
vast te stellen.
2. Het vastgestelde jaarverslag en de reactie hierop aan de Provincie te
versturen.
3. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

Conform
4.

Voorstel - Art 40 vraag OP Coronasteun

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van
Onafhankelijk Papendrecht fractie inzake de coronasteun van het Rijk
aan de gemeente.

Conform

5.

Voorstel - beantwoording art. 40 vragen fractie OP inzake Global Goals

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoordingslijn van bijgevoegde
Raadsinformatiebrief, waarin wordt aangegeven dat de gemeente zich
niet gaat aanmelden als Global Goals gemeente
2. In te stemmen met verzenden van bijgevoegde Raadsinformatiebrief

Conform
6.

Voorstel - Gebiedsagenda bereikbaarheid Drechtsteden

Besluit
1. De raadsinformatiebrief over de gebiedsagenda bereikbaarheid
Drechtsteden vast te stellen en te verzenden naar de gemeenteraad.

Conform
7.

Voorstel - Advies evenementen tijdens Corona

Besluit
1. Kennis te nemen van het ambtelijk advies inzake het stimuleren van
evenementen.
2. Een standpunt in te nemen over het ambtelijk advies inzake het
stimuleren van evenementen.

Aangehouden
8.

RIB corona 1 oktober

Besluit
1. De RIB corona van 1 oktober 2020 vast te stellen.

Conform
9.

Voorstel - Septembercirculaire 2020

Besluit
1. Met de bijgevoegde RIB in te stemmen en hiermee de gemeenteraad
informeren over de financiële gevolgen van de Septembercirculaire
2020.

Conform
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10.

Voorstel - procesvoorstel invoering Omgevingswet

Besluit
1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en de raad te
informeren over het voorgestelde proces tot aan de inwerkingtreding
van de Omgevingswet.

Conform
11.

Voorstel - Beantwoording vraag PvdA-fractie over vrijwilligerspas Dordtpas

Besluit
1. in te stemmen met beantwoording van de vraag die de PvdA-fractie
heeft gesteld inzake de vrijwilligerspas / Dordtpas met bijgevoegde
conceptbrief.

Conform
12.

Voorstel - Beantwoording art. 40 vragen PFAS in drinkwater uit nieuwe locatie

Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording (bijlage 2) van de in
bijlage 1 opgenomen artikel 40 vragen inzake het meten van PFAS in
het Papendrechtse kraanwater, en de raad met de in bijlage 2
opgenomen brief van de beantwoording in kennis te stellen.

Conform

Vastgesteld op 13 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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