Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

23-08-2022

Tijd

9:30 - 13:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

Afwezig

A.J.J.M. Janssen (vakantie)

1

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 5 juli 2022

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 5 juli 2022
vast te stellen

Conform
3.

Voorstel - Het uitbrengen van een zienswijze op de 1e bestuursrapportage
2022 GR Sociaal

Besluit:
1. De conceptzienswijze na besluitvorming in het college alvast toe te
zenden aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Sociaal, onder voorbehoud van wijzigingen door de raad.

Conform
4.

Voorstel - Krediet uitvoeringsplan omgekeerd inzamelen met recycletarief

Besluit:
1. Het uitvoeringsplan omgekeerd inzamelen met recycletarief vast te
stellen.
2. Eenmalige meerkosten afvalinzameling Begroting 2023 a € 150.000 tlv
te brengen het begrotingsresultaat.

Conform

5.

Voorstel - Zienswijze begrotingswijziging 2022 GR DG&J - SOJ

Besluit:
1. Kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijziging op de
begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Dienst
Gezondheid & Jeugd ZHZ.
2. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze naar voren te brengen
bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ op
de voorgenomen begrotingswijziging 2022 conform bijgaande
conceptbrief.
3. De raadsinformatiebrief omtrent de begrotingswijziging en de
Routekaart Jeugd vast te stellen.
4. De gemeenteraad te informeren met deze raadsinformatiebrief.

Conform
6.

Voorstel - Informeren Raad over start woontraining 18 + jongeren in
Papendrecht per 1 oktober 2022

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief over de start van de woontraining 18+
jongeren in Papendrecht vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief over de start van de woontraining voor 18+
jongeren in Papendrecht te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform
7.

Voorstel - Beantwoording Artikel 40 vragen Groenlinks - Veerpromenade

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen
gesteld door Groenlinks over de verkoop van de panden
Veerpromenade vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen
gesteld door Groenlinks over de verkoop van de panden
Veerpromenade te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform
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8.

Voorstel - Beslissen vooroverleg teeltondersteunende voorzieningen
Fruithandel Van Os

Besluit:
1. Positief te beslissen op het ingediende vooroverleg voor de
teeltondersteunende voorzieningen bij Fruithandel van Os aan de
Matenasche Scheidkade 2 te Papendrecht.

Conform
9.

Voorstel - Aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1
dag

Besluit:
1. Mevrouw H.H. van der Schaaf- Ridderhof als buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand voor 1 dag aan te wijzen.

Conform
10.

Voorstel - Actualisatie Beleid gezond en veilig werken

Besluit:
1. Het Beleid Gezond en veilig werken vast te stellen.

Conform
11.

Voorstel - Bekrachtiging Bevoegdhedenovereenkomst Overleg lokale
arbeidsvoorwaarden DrechtstedenZuid-Holland Zuid 2022

Besluit:
1. De Bevoegdhedenovereenkomst Overleg lokale arbeidsvoorwaarden
Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2022 te bekrachtigen.

Conform
12.

Voorstel - Vaststelling Regeling beeldschermbril

Besluit:
1. De herziene Regeling Beeldschermbril vast te stellen

Conform
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13.

Voorstel - Technische aanpassingen HR-regelingen

Besluit:
1. Vast te stellen (formele vaststelling) de regeling Personeelsgesprekken.
2. Vast te stellen (formele vaststelling) de regeling Strategische
personeelsplanning Methode & Technieken.
3. Vast te stellen (formele vaststelling) de Arbeidsgeschillenregeling.
4. Vast te stellen (formele vaststelling) het Informatiebeveiligingsbeleid
Drechtsteden.
5. Vast te stellen (formele vaststelling) Regeling gebruik ICT-middelen en
informatie van de werkgever.
6. Vast te stellen (formele vaststelling) de Regeling ongewenste
omgangsvormen en klachtenprocedure.
7. Vast te stellen (formele vaststelling) de regeling Werving & Selectie
Drechtsteden Beleid en Procedure.

Conform
14.

Voorstel - Selectielijst e-mail bewaring

Besluit:
1. Het goedkeuringsformulier Selectielijst e-mailbewaring van de VNG te
ondertekenen
2. Het machtigingsformulier Selectielijst e-mailbewaring van de VNG te
ondertekenen

Conform
15.

Voorstel - Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Merwehoofd, Papendrecht

Besluit:
1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen
'Merwehoofd, Papendrecht' en de raad voor te stellen de Nota van
beantwoording zienswijzen 'Merwehoofd, Papendrecht, vast te stellen;
2. In te stemmen met de Staat van wijzigingen en de raad voor te stellen
de Staat van wijzigingen vast te stellen;
3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen;
4. de raad voor te stellen het bestemmingplan 'Merwehoofd, Papendrecht'
inclusief bijlagen digitaal vast te stellen zoals opgenomen in het GML
bestand NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-3001, met als digitale
ondergrond de basisregistratie grootschalige topografie d.d. 7 juni
2002;
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5. de raad voor te stellen de verbeelding van het bestemmingsplan
'Merwehoofd, Papendrecht' analoog vast te stellen.

Conform
16.

Voorstel - Besluit tot opheffing GR Drechtwerk en verzoek uitbrengen
zienswijze liquidatieplan GR Drechtwerk

Besluit:
1. Besluit tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling sociale
werkvoorziening Drechtwerk per 1 januari 2023, onder voorbehoud van
toestemming van de deelnemende gemeenteraden voor de Wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (zestiende wijziging);
2. Kennis te nemen van het Liquidatieplan Opheffing Gemeenschappelijke
Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk;
3. Om geen zienswijze uit te brengen op het liquidatieplan, maar wel
aandacht te vragen voor personele consequenties als gevolg van de
samenvoeging van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk met de
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal;
4. Bijgevoegde conceptbrief aan het Algemeen Bestuur Drechtwerk vast
stellen.

Conform
17.

Voorstel - Zienswijze ontwerpbesluit deelname Algemeen Bestuur van de GR
Sociaal in vennootschappen GR Drechtwerk

Besluit:
1. De brief van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling
Sociaal door te geleiden aan de gemeenteraad.
2. De raad voor te stellen om geen zienswijze uit te brengen op het
ontwerpbesluit voor het overdragen van de besloten vennootschappen.

Conform
18.

Voorstel - Bedrijfsinvesteringszone Centrum Papendrecht 2022

Besluit:
1. De subsidie 2021 BIZ Centrum Papendrecht vast te stellen op €
282.980,25
2. De resterende BIZ-opbrengst 2021 ad. € 2.980,25 te verstrekken ten
gunste van de Stichting BIZ Centrum Papendrecht
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3. Een voorschot van de subsidie 2022 BIZ Centrum Papendrecht ad. €
280.000 te verstrekken ten gunste van de Stichting BIZ Centrum
Papendrecht

Conform
19.

Voorstel - Vervallen verklaren bijzondere bepalingen perceel Geulweg 5

Besluit:
1. De bijzondere bepalingen en kettingbedingen welke zijn gevestigd ten
aanzien van de bestemming en het gebruik van de grond op het perceel
Geulweg 5 te Papendrecht te laten vervallen.

Conform
20.

Voorstel - Zienswijze op ontwerpbeschikking Chemours

Besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende pro-forma zienswijze op de
ontwerpbeschikking Chemours
2. In te stemmen met de definitieve zienswijze op de ontwerpbeschikking
Chemours
3. In te stemmen met het indienen van de definitieve zienswijze op de
ontwerpbeschikking Chemours

Conform
Vastgesteld op 30 augustus 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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