Openbare Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

28-05-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

3.1

GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede ontwerpbegroting 2020 en
jaarrekening 2018

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen om geen wensen en bedenkingen in te
dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 met bijgevoegd
raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit.
2. De jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Bureau
OVL vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.
3. Voorlopige zienswijze ontwerpbegroting 2020 vast te stellen.
3.2

Lokale uitwerking van regionale kantorenstrategie Drechtsteden 2019

Besluit
Vaststelling van de lokale uitwerking van de regionale kantorenstrategie.

Toelichting
Aan de lokale uitwerking wordt toegevoegd:
Overbodige of verouderde kantoorpanden kunnen situationeel worden
omgebouwd tot wooneenheden, mede in het licht van de regionale
Woonvisie en de woningbouwopgave.

3.3

Ontbinden organisatie regionaal project Noordoevers en verdeling van de
middelen exploitatie Noordoevers

Besluit
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het bijgevoegde besluit
van de Stuurgroep Noordoevers d.d. 17 oktober 2018 inzake de
projectorganisatie Noordoevers, alsmede van het aan dat besluit ten
grondslag liggende memo van de Projectgroep Noordoevers
‘Financiële afwikkeling Noordoevers en ontbinding organisatie, d.d.
17 oktober 2018’, eveneens bijgevoegd;
2. Besluiten de Samenwerkingsovereenkomst Project Noordoevers, d.d.
25 november 2013/4 februari 2014 per 31 december 2018 te
ontbinden, onder de voorwaarde dat de andere partijen in deze
samenwerkingsovereenkomst een gelijkluidend besluit nemen;
3. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
informeren over het beëindigen van de SOK, de ontbinding van de
organisatie, alsmede de financiële consequenties van dit besluit.
3.5

Meerjareninvesteringsplan buitensportvelden

Besluit
1. Kennisnemen van het Meerjareninvesteringsplan voor de reguliere
vervanging buitensportvelden;
2. Kennisnemen van het effect van de nota waarderen en afschrijven
gemeente Papendrecht 2019 op het jaarlijks onderhoud grasvelden;
3. De financiële effecten hiervan mee te nemen in de 1e
Concernrapportage 2019 en kaderbrief 2020.
3.6

Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp, individuele rapportage gemeente
Papendrecht

Besluit
1. Kennisnemen van de Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp,
individuele rapportage gemeente Papendrecht.
2. De Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp, individuele rapportage
gemeente Papendrecht ter kennisname van de gemeenteraad
brengen.
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3.7

Toekomst regionale samenwerking; bestuurlijke
portefeuillehoudersoverleggen/ werkgroepen

Besluit
1. Instemmen met de voorgestelde deelname van Papendrechtse
portefeuillehouders aan de te vormen bestuurlijke
portefeuillehoudersoverleggen in de Drechtsteden, te weten:
•

Wonen en bouwen de heer A.M.J.M. Janssen;

•

Economie en werken de heer P.L. Paans;

•

Mobiliteit en bereikbaarheid de heer C. de Ruijter;

•

Energietransitie de heer A.M.J.M. Janssen.

2. De burgemeester van Dordrecht over dit besluit informeren door
het verzenden van de bijgevoegde brief 'Toekomst regionale
samenwerking; leden bestuurlijke werkgroepen'.

Toelichting
De concept-brief wordt aangevuld met de zinsnede:
Voor ons college en de gemeenteraad is het een logische voorwaarde dat
de huidige portefeuilleverdeling ten aanzien van het sociaal domein in
het DSB in stand blijft.

3.8

Vraag D66-fractie uit Cie. Ruimte van 12 maart inzake paalfunderingen

Besluit
1. Instemmen met de raadsinformatie brief en versturen naar de
Raadscommissie inzake paalfunderingen
3.9

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen raadsinformatiebrief
verantwoording ENSIA 2018

Besluit
1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief Verantwoording ENSIA
2018
2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1 t/m5 bij
de raadsinformatiebrief Verantwoording ENSIA 2018
3. De raad voor te stellen geheimhouding van de bijlagen 1 t/m 5 te
bekrachtigen
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3.9

Raadsinformatiebrief Werkwijze projecten 2

Besluit
1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de
werkwijze projecten.
3.10

Bestemmingsplan Brandweerkazerne Papendrecht; opstarten
bestemmingsplanprocedure

Besluit
1. Het wettelijk vooroverleg, op grond van artikel 3.1.1. Besluit
ruimtelijke ordening, van het voorontwerpbestemmingsplan
'Brandweerkazerne Papendrecht' te starten;
2. Tegelijkertijd de inspraakprocedure, op grond van de
gemeentelijke Inspraakverordening, te starten;
3. De mogelijkheid bieden zowel schriftelijk als mondeling te
reageren;
4. De termijn van inspraak op vier weken te stellen;
5. Geen exploitatieplan op te stellen;
6. De gemeenteraad over bovenstaande punten te informeren via
bijgaande raadsinformatiebrief.
3.11

Raadinformatiebrief Proces participatie omgevingsvisie

Besluit
Vaststellen Raadinformatiebrief Proces participatie omgevingsvisie
3.12

Ondersteunen petitie Sociaal Domein-Jeugdzorg
Besluit

Het college ondersteunt de petitie Sociaal Domein
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