Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

07-07-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

Ertepellerzaal

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 30 juni 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 30 juni 2020 vast te
stellen.

Conform
3.

Voorstel - Ondersteuningsverzoek

Besluit
1. Verzoeker uitstel van betaling te verlenen voor belasting, tot 1
december.

Conform met aanpassing van de termijn tot 1 september 2020.
4.

Voorstel - Vaststellen concept Omgevingsvisie

Besluit
De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de concept-omgevingsvisie "Een duurzame toekomst met een krachtige
gemeenschap" vrijgeven voor inspraak conform de
Inspraakverordening 2016
Het college besluit om:
2. de concept-omgevingsvisie "Een duurzame toekomst met een krachtige
gemeenschap" vast te stellen

Conform
5.

Voorstel - Concept RES Drechtsteden

Besluit
1. In te stemmen met de Concept Regionale Energie Strategie
Drechtsteden (concept RES)

2. In te stemmen met de verzending van de Concept RES Drechtsteden en
het daarin opgenomen bod van 0,66 PJ aan het Nationaal Programma
RES
3. De raad te verzoeken haar aandachtspunten en aanvullingen op de
concept RES, die zij ten behoeve van de verdere uitwerking mee willen
geven, kenbaar te maken

Conform
6.

Voorstel - Voucher-regeling energiebesparende maatregelen bestaande
particuliere woningen

Besluit
1. In te stemmen met het plan van aanpak energievouchers kleine
maatregelen voor particuliere woningeigenaren.
2. Het Regionaal Energieloket voor de uitvoering van het plan van aanpak
€ 79.650,- subsidie toe te kennen vanuit de Regeling Reductie
Energiegebruik (RRE).
3. Opdracht te verlenen aan het Regionaal Energieloket voor begeleiding
en monitoring van het plan van aanpak.
4. De raad te informeren over het project met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Conform
7.

Ledenraadpleging VNG rechtzetten scheefheid in de achtervang Waarborgfonds
Sociale Woningbouw

Besluit
1. Kennis te nemen van de beslispunten die via de ledenraadpleging
besluitvormend zijn voorgelegd.
2. De adviezen voor de ledenraadpleging over te nemen.
3. Kennis te nemen van de bijlagen die ter informatie zijn toegezonden.
4. De gemeentesecretaris opdracht te geven om het collegestandpunt via
de e-raadplegingsprocedure bij de VNG kenbaar te maken.

Conform
8.

RIB corona 1 juli 2020

Besluit
De RIB corona van 1 juli 2020 vast te stellen.

Conform
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Vastgesteld op 14 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris (wnd.), de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke
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