Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

15-12-2020

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 8 december 2020

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 8 december
2020 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

Besluit
1. De Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering en handhaving Wet
kinderopvang gemeente Papendrecht 2020 vast te stellen.
2. Het afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2011 van de Gemeente
Papendrecht, zoals vastgesteld door het college van B&W op 29
november 2011 in te trekken.
3. Geen leges in rekening te brengen voor het behandelen van een
nieuwe- of wijzigingsaanvraag tot exploitatie van een
kinderopvangvoorziening.
4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin de gemeenteraad wordt
geïnformeerd over de vaststelling van de Beleidsregels gemeentelijke
taken uitvoering en handhaving Wet kinderopvang gemeente
Papendrecht 2020 vast te stellen.

Conform
4.

Voorstel - Commitment verduurzaming Papendrechtse huurwoningen

Besluit
1. Brief aan de bestuurder van Woonkracht 10 vast te stellen.
2. Brief te verzenden naar de bestuurder van Woonkracht 10.

Conform

5.

Voorstel - Draaiboek jaarwisseling 2020-2021

Besluit
1. Het college kennis te laten nemen van het draaiboek jaarwisseling
2020-2021.

Conform
6.

Voorstel - Kompas Sociaal domein 2021-2024

Besluit
1. Het Kompas Sociaal Domein Papendrecht 2021-2024 vast te stellen.
2. Het Kompas Sociaal Domein Papendrecht 2021-2024 in concept vast te
stellen.
3. Het Kompas Sociaal Domein Papendrecht 2021-2024 ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform
7.

Voorstel - RIB regionale uitgangspunten nieuwe Wet inburgering

Besluit
1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief regionale uitgangspunten
nieuwe Wet Inburgering.
2. In te stemmen met de in de bijlage beschreven regionale
uitgangspunten ten behoeve van de implementatie en uitvoering van de
nieuwe Wet Inburgering.
3. De raadsinformatiebrief, inclusief bijlagen, vast te stellen ter
verzending naar de gemeenteraad.

Conform
8.

Voorstel - Verslag subsidievaststelling 2019

Besluit
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief
2. Het verslag subsidievaststelling 2019 vast te stellen
3. Het verslag subsidievaststelling 2019 aan te bieden aan de
gemeenteraad met een raadsinformatiebrief
4. De Papendrechtse adviesraden te informeren

Conform
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9.

Voorstel - Vervangen van de bestaande lichtinstallatie Theater de Willem door
een volledige LED-installatie

Besluit
1. Mandaat te verlenen voor het aangaan van de overeenkomt voor het
vervangen van de bestaande lichtinstallatie Theater de Willem door een
volledige LED-installatie, tot een maximum van € 150.000,-.
2. Dit mandaat te verlenen aan de teamleider Grondzaken, Ontwikkeling
en Vastgoed voor het aangaan van de overeenkomst.
3. Kennis te nemen van het getekende burgemeestersbesluit.

Conform met dien verstande dat er aanvullend onderzoek plaatsvindt naar
goedkopere alternatieven.
10.

Voorstel - Aftreden lid Wmo-adviesraad

Besluit
1. In te stemmen met het aftreden van de heer G.M. Krijgsman als lid van
de Wmo-adviesraad per 31 december 2020.
2. De heer Krijgsman een bedankbrief te sturen.
3. De Wmo-adviesraad op de hoogte te brengen van dit besluit.

Conform
11.

Voorstel - Jaarverslag ruimtelijke kwaliteit en erfgoed gemeente Papendrecht
2019

Besluit
1. Het in de bijlage opgenomen "Jaarverslag ruimtelijke kwaliteit en
erfgoed gemeente Papendrecht 2019" voor kennisgeving aan te nemen.

2. De raad het "jaarverslag ruimtelijke kwaliteit en erfgoed gemeente
Papendrecht 2019" toe te sturen middels bijgevoegde raadsinformatie
brief.

Conform
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12.

Voorstel - Plan van Aanpak omgevingsplan Papendrecht versie 1.0

Besluit
1. In te stemmen met de uitgangspunten van de gekozen plansystematiek
die staat in paragraaf 4.5 van het Plan van Aanpak omgevingsplan
Papendrecht versie 1.0
2. Het Plan van Aanpak omgevingsplan Papendrecht versie 1.0 vast te
stellen

Conform
13.

Voorstel - RIB Voortgang participatietraject jaarwisseling

Besluit
1. De RIB participatieproces jaarwisseling te verzenden naar de raad.
2. De RIB participatieproces jaarwisseling vast te stellen.

Conform
14.

Voorstel - Vaststelling Omgevingsvisie Papendrecht

Besluit
1. de Omgevingsvisie Papendrecht - met inachtneming van de ambtshalve
wijziging zoals aangegeven in de nota van inspraak- vast te stellen
2. de Omgevingsvisie -met inachtneming van de ambtshalve wijziging
zoals aangegeven in de nota van inspraak- in concept vast te stellen
3. de omgevingsvisie ter vaststelling aan te bieden aan de raad

Conform
15.

Voorstel - Zienswijze Begrotingswijziging 2021 SOJ

Besluit
1. Een zienswijze, zoals verwoord in bijgaande brief, naar voren te
brengen op de voorgenomen begrotingswijziging 2021 van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
2. De raad voor te stellen een zienswijze, zoals verwoord in bijgaande
brief, naar voren te brengen op de voorgenomen begrotingswijziging
2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Conform
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16.

Voorstel - Rib huisbezoek ouderen

Besluit
1. bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende update proces
Signalerend huisbezoek ouderen vast te stellen.
2. de Raad bijgevoegde brief toe te zenden.

Conform
Vastgesteld op 5 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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