Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

12-03-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

2.1.1

Zomerevenement 2019
Besluit:

1. College stemt niet in met het organiseren van een zomerevenement
2019

2. De gemeentesecretaris wordt verzocht een voorstel te doen voor
2020. Hierin worden de evenementen omschreven en

geïnventariseerd, worden kosten hiervoor ingeschat en datgene wat
nodig is om dit onderwerp in de kadernota op te nemen.

2.1.2

Veerpromenade 3 / Papecity

Besluit
Instemmen met een investering van ca. € 10.000 voor het wegnemen van
geluidslekken in de gevel van Westeind 3 te Papendrecht
2.2

Raadsinformatiebrief behandeling beroep rechtbank dwangsombesluit

Besluit
De raad in kennis te stellen conform bijgaande raadsinformatiebrief over
de behandeling van het beroep met betrekking tot de handhavingszaak
gebruik Coornhertstraat 8 te Papendrecht
2.3

Aanpassingen, herstel en garantiepunten Sportcentrum Papendrecht

Besluit
De raad informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
2.4

Subsidiebundel 2019

Besluit
De subsidiebundel 2019 met een raadsinformatiebrief aan te bieden aan
de gemeenteraad.

2.5

Vragen commissie Samenleving m.b.t. VN-verdrag rechten voor mensen
met een handicap

Besluit
De, tijdens de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 7
februari 2019, gestelde vraag over de wijze waarop in Papendrecht
invulling wordt gegeven aan het VN-verdrag rechten voor mensen met
een handicap beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief.
2.6.1

Vaststellen straatnaam in wijk Oostpolder.

Besluit
1. Voor het herontwikkelingsproject ter plaatse van het voormalige
tuincentrum 't Waaltje (huidig adres
Hoepmaker 30) de straatnaam ''t Waaltje' vaststellen.
1. Kennisnemen van de huisnummering van dit project.

2.7

Vaststellen Nota Grondbeleid 2019-2023

Besluit
1. Instemmen met de Nota Grondbeleid 2019-2023;
2. De raad voorstellen, conform bijgevoegd raadsvoorstel, de Nota vast
te stellen.
2.8

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar precariobelasting
overige voorwerpen

Besluit
1. Teamleider VVTH aan te wijzen als heffingsambtenaar voor de
precariobelasting overige voorwerpen.
2. Teamleider debiteuren van Servicecentrum Drechtsteden (SCD) aan te
wijzen als invorderingsambtenaar voor de precariobelasting overige
voorwerpen.
2.9

Transitievisie Warmte 1.0

Besluit
1. In te stemmen met de Transitievisie Warmte 1.0 en deze te hanteren
als basis voor nadere uitwerking.
2. De Transitievisie Warmte 1.0 aan te bieden aan de raad ter
vaststelling met bijgevoegd raadsvoorstel.
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2.10

Vragen D66 ex art. 40 Reglement van Orde over uitspraak Raad van State
planschadeverzoek Rivierendriesprong

Besluit
1. Instemmen met bijgevoegde beantwoording
2.11

Incidentele bijdrage MKB-Katalysatorfonds

Besluit
Instemmen met toekenning gevraagde incidentele bijdrage van EUR
8.805,12 aan het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden.

2.12

Voornemen tot verkoop Westeind 202

Besluit
In principe instemmen met het verkopen van het Westeind 202 in
feitelijke toestand, waarbij het perceel in overleg met de koper zal
worden gesplitst en een kwalitatieve verplichting wordt opgenomen om
het karakteristieke beeld te behouden.
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