Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

05-09-2022

Tijd

12:00 - 13:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 30 augustus 2022

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 30 augustus
2022 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Aanvraag Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 3e tranche

Besluit:
1. Bij wijze van steun een uitkering aan het Sportcentrum Papendrecht
voor het onderdeel zwembad vooralsnog een bedrag van € 71.075,toe te kennen voor de tekorten over de periode 1 november 2021 tot en
met 31 december 2021, waarbij het recht wordt voorbehouden om de
uitkering aan te passen afhankelijk van de ontvangen Specifieke
Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) over de periode 1
november 2021 tot en met 31 december 2021.
2. Een uitkering bij het Ministerie van VWS aan te vragen voor het
onderdeel zwembad van het Sportcentrum Papendrecht in het kader van
de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) over
de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021, vooralsnog
voor een bedrag van € 71.075,-.

Conform
4.

Voorstel - Beslissen op vooroverleg vergunning vlonderterras restaurant Jut en
Jul

Besluit:
1. Positief te beslissen op het ingediende vooroverleg voor het
vlonderterras van restaurant Jut en Jul.

2. Voorbij te gaan aan het negatieve welstandsadvies met betrekking tot
het vlonderterras.

Niet conform
Aangepast besluit:
1. Onder voorwaarden positief te beslissen op het ingediende vooroverleg
voor het vlonderterras van restaurant Jut en Jul.
2. Besluitvorming over de eventuele vergunning te agenderen voor het
college.
5.

Voorstel - Niet meewerken aan permanente vergunningverlening
terrasoverkapping restaurant Jut en Jull

Besluit:
1. Niet mee te werken aan permanente vergunningverlening voor de
terrasoverkapping van restaurant Jut en Jul.

Aangehouden
6.

Voorstel - Voorstel tot inzet budget ten behoeve van uitkeren energietoeslag
doelgroep 120%-130% wettelijke sociaal minimum.

Besluit:
1. Aan de raad voor te stellen het gereserveerde budget van de regeling
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) in te zetten voor
het uitkeren van een energietoeslag voor de doelgroep met een
inkomen tussen de 120%-130% van het wettelijke sociaal minimum.
2. De hoogte van het totaal te ontvangen bedrag voor de energietoeslag in
2022 voor deze doelgroep vast te stellen op €1.100,- (eerste tranche €
600,-, tweede tranche verhoging, €500,-).

Conform
7.

Voorstel - Realiseren van Herinrichting Da Costastraat en omgeving

Besluit:
1. Voornemen tot opdracht te verlenen voor het uitvoeren van het werk
"Herinrichting Da Costastraat e.o." naar aanleiding van de
aanbesteding.
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2. Mandaat te verlenen aan de teamleider van team BOR voor het
ondertekenen van de opdrachtbrief voor de uitvoering van het werk
"Herinrichting Da Costastraat e.o.".

Conform
8.

Voorstel - Verkoop Veerpromenade 3-13

Besluit:
1. Kennis te nemen van de wensen en bedenkingen vanuit de fracties OP,
D66.
2. De wensen en bedenkingen geen aanleiding geven om de voorgenomen
verkoopprocedure te wijzigen.
3. Kennis te nemen van de interesse vanuit uit de markt.
4. De verkoopprocedure te vervolgen door publicatie van het besluit om
de panden voor taxatiewaarde te koop aan te bieden aan de zittende
huurders.
5. De bezwaartermijn na publicatie af te wachten alvorens de panden
daadwerkelijk te koop aan te bieden.
6. De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen.
7. De raadsinformatiebrief toe te zenden aan de gemeenteraad.
8. De zittende huurders te informeren over deze vervolgstap.

Conform
Vastgesteld op 13 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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