Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

28-09-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 21 september 2021

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 21 september
2021 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Voortgang moestuinonderzoek PFOA

Besluit:
1. Voor de voortgang van het moestuinonderzoek PFOA 2021 (uitvoeren
van Stap 2) te wachten op de toekenning van de SPeciale Uitkering voor
buitensporige verontreinigingen door PFAS (SPUK) en/of duidelijkheid
over de bijdrage van Rijk en Provincie aan het onderzoek.
2. Indien geen of onvoldoende toekenning van de SPUK en/of de bijdrage
van Rijk / Provincie wordt toegekend, dan wordt de raad geïnformeerd
dat het onderzoek op de concernrapportage kan worden verantwoord,
of er wordt een raadsvoorstel gemaakt voor toestemming van de raad
om door te gaan met het onderzoek op basis van de resterende kosten
voor Papendrecht.
3. Bij de toekenning van de SPUK en/of afdoende bijdrage van Rijk /
Provincie gaan we door met het onderzoek en start Stap 2, de analyse
van de gewasmonsters.
4. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van het
moestuinonderzoek PFOA 2021 vast te stellen.
5. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief over de voortgang van het moestuinonderzoek
PFOA 2021.

Aangehouden

4.

Voorstel - Adviesnota stedenbouwkundige kaders ontwikkeling locatie
Veerpromenade v.2

Besluit:
1. In te stemmen met de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de
ontwikkeling van de locatie Veerpromenade.
2. Een voorkeur uit te spreken voor het model met twee torens voor de
verdere ontwikkeling van het plan
3. Op basis van artikel 55 lid Gemeentewet, in samenhang met een
belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op bijlage 2 te bekrachtigen.
4. In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op bijlage 2 op
grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, in samenhang met een
belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.
(Enkel bestemd voor college)
5. De raad voor te stellen om in te stemmen met de stedenbouwkundige
uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Veerpromenade.
(Enkel bestemd voor college)

Conform
5.

Voorstel - Ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025

Besluit:
1. Kennis te nemen van het concept Ontwerpbeleidsplan 2022-2025
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
2. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen over het
Ontwerpbeleidsplan 2022-2025.
3. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met
bijgaande conceptbrief hierover informeren.
4. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen naar voren te
brengen over het Ontwerpbeleidsplan 2022-2025 van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.(Enkel bestemd voor college)

Conform na verwerking van de aanvulling in de zienswijze.
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6.

Voorstel - Programmabegroting 2022

Besluit:
1. De programmabegroting 2022 vast te stellen.
2. De meerjarenbegroting 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen

Conform
7.

Voorstel - RIB herijking gemeentefonds

Besluit:
1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over herijking gemeentefonds vast
te stellen
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over herijking gemeentefonds toe
te sturen naar de gemeenteraad

Aangehouden
8.

Voorstel - Jaarverslag Welstandscommissie 2020 (ruimtelijke kwaliteit en
erfgoed gemeente Papendrecht 2020)

Besluit:
1. Het in de bijlage opgenomen "Jaarverslag ruimtelijke kwaliteit en
erfgoed gemeente Papendrecht 2020" voor kennisgeving aan te nemen.
2. De raad het "jaarverslag ruimtelijke kwaliteit en erfgoed gemeente
Papendrecht 2020" toe te sturen middels bijgevoegde raadsinformatie
brief.

Conform
9.

Voorstel - (Her)start huisbezoeken ouderen

Besluit:
1. Weer te starten met het laten uitvoeren van preventieve huisbezoeken
voor ouderen.
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de
gemeenteraad.

Conform
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10.

Voorstel - Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2022

Besluit:
1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda 2022 Groeiagenda
2. Kennis te nemen van de thematische factsheets

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

de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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