Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

26-05-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

Ertepellerzaal

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 19 mei 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 19 mei 2020 vast te
stellen.

Conform
3.

Voorstel- Samenwerkingsovereenkomst met Dordrecht voor uitvoering
Groeiagenda

Besluit
1. Aangaan van "uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied
van Ruimtelijke Economie" met gemeente Dordrecht
2. Kennisnemen van aanbiedingsbrief gemeente Dordrecht dd 24 maart
2020 en schema sturing Groeiagenda.

Aangehouden
Het college heeft als standpunt dat dit onderwerp eerst op regionaal
bestuurlijk niveau besproken dient te worden. Vervolgens is het aanpassen van
de GRD een bevoegdheid van de raad.
4.

Voorstel- Hernoemen gedeelte Pontonniersweg naar Beatrixgantel

Besluit
1. Het gedeelte van de Pontonniersweg gelegen tussen Veerdam en
Eilandstraat hernoemen tot 'Beatrixgantel', door middel van
bijgevoegde Besluit tot het vaststellen van openbare
ruimten (straatnaambesluit);
2. Vaststellen van de huisnummering, Beatrixgantel 1.
3. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Conform

5.

Voorstel- Herfinanciering leningen BNG en NWB

Besluit
1. De raad voor te stellen voor herfinancieren van een drietal leningen
maximaal € 7.000.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene
reserve.
2. Onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad lening 4 met hoofdsom
€ 2,9 miljoen om te zetten in een lineaire lening met een looptijd van
15 jaar.
3. Onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad lening 5 en 7 beide met
een hoofdsom van € 10 miljoen af te lossen.
4. Onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad op herfinanciering een
lineaire lening met hoofdsom van € 10 miljoen aan te trekken.

Conform
6.

Voorstel- uitbreiding terrassen

Besluit:
1. In te stemmen met de gestelde randvoorwaarden en richtlijnen met
betrekking tot de uitbreiding van terrassen bij de horeca-inrichtingen
om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter norm.
2. Als uitgangspunt de huidige regelgeving te hanteren waarbij het college
gezien de periode wil kijken of losse initiatieven mogelijk zijn.
Aanvragen hiervoor zullen afzonderlijk beoordeeld worden.
3. Te registreren welke leges en vergoeding normaliter in rekening worden
gebracht voor de uitbreiding van een terras. Aangevuld met de leges en
vergoeding die betaald worden voor het oorspronkelijke terras. Hiermee
wordt mede het faciliteren van de horecaondernemers inzichtelijk
gemaakt.
4. Actief en uitnodigend over dit besluit te communiceren waarbij het
voorbehoud van toetsing aan de noodverordening gemaakt wordt.

Conform
7.

Voorstel- VNG Ledenraadpleging Cao SW 2020

Besluit
1. In te stemmen met het onderhandelingsakkoord Cao SW 2020.
2. De gemeentesecretaris opdracht te geven om via de eraadplegingsprocedure, namens het college, deze instemming over te
brengen richting VNG.

Conform
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8.

Voorstel- Mandaatbesluit Land van Matena

Besluit
1. Het mandaat voor het aangaan en ondertekenen van optie- en
koopovereenkomsten te verlenen met terugwerkende kracht tot 1
januari 2020 aan de teamleider Grondzaken, Ontwikkeling en Vastgoed.

Conform
9.

art. 40 vragen fractie OP m.b.t. dienstverlening Stroomlijn i.r.t. Corona

Besluit
1. de artikel 40 vragen die de fractie van OP heeft gesteld over de
dienstverlening van Stroomlijn in relatie tot corona te beantwoorden
conform bijgevoegde conceptbrief.

Conform
10.

RIB corona 20 mei

Besluit
De RIB corona van 20 mei vast te stellen.

Conform

Vastgesteld op 2 juni 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht.
De secretaris (wnd.), de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke
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