Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

16-07-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

2.3

Stand van zaken gemeentelijke visie en routekaart huisvesting VO

Besluit
De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over
de stand van zaken van de gemeentelijke visie en routekaart huisvesting
VO.
2.5

Uitbreiding alcoholverbod Stellingmolen voor onbepaalde tijd

Besluit
Het bestaande gebied Stellingmolen, waar een alcoholverbod van kracht
is, voor onbepaalde tijd uit te breiden met het gebied rondom de JOP
Molenveld.
2.6

Huisvestingsverordening

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen de Huisvestingsverordening
Papendrecht 2019 te wijzigen.
2. De gemeenteraad voorstellen de 'Tweede wijziging Legesverordening
2019' vast te stellen.
2.7

Ontwerpjaarverslag 2018 Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht

Besluit
De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de ontwerpjaarrekening
2018 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en
Sliedrecht.
2.8

Mandatering in kader van vergunningen huisvestingsverordening en
aanwijzingsbesluit toezichthouders

Besluit
1. bijgevoegde mandaatregeling m.b.t. de huisvestingsverordening vast
te stellen
2. toezichthouders aan te wijzen in het kader van hoofdstuk 3 van de
huisvestingsverordening, volgens het bijgevoegde aanwijzingsbesluit

2.9

Watercompensatie Rijkswaterstaat binnen Noordrand A15, versterken
biodiversiteit N3-zone en verbeteren entrees Vriesenpolder

Besluit
1. Kennisnemen van de voorgenomen watercompensatie binnen de
Noordrand A15.
2. Kennisnemen van de verstrekte subsidie voor het realiseren van de
voorgenomen watercompensatie door Rijkswaterstaat, subsidie vanuit
het programma "Groen Verbindt" en de subsidie van de Provincie
Zuid-Holland voor het programma "Maatregelen bevordering
biodiversiteit N3".
3. Kennisnemen van de verkenning en integratie van de genoemde
projecten / maatregelen en start van de planvoorbereiding en
engineering.
2.10

Voortgang bouw brandweerkazerne

Besluit
1. Akkoord gaan met de ondertekening van de intentie overeenkomst
bouw brandweer kazerne.
2. Wethouder Janssen te mandateren voor de ondertekening van de
intentieovereenkomst.
3. Opdracht aan RoosRos Architecten te verstrekken om de uitwerking
van het project, op basis van de schetsplannen, uit te voeren.
4. Kennis nemen van het voornemen de gemeenteraad te verzoeken een
krediet ter beschikking te stellen bij de begroting 2020 en een
bijbehorende grondexploitatie te openen.
5. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden.
2.12

vaststellen 6e wijziging van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ

Besluit
1. Vaststellen van de zesde wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid onder
opschortende voorwaarde van toestemming van de gemeenteraad;
2. De gemeenteraad voorstellen toestemming te geven voor deze
wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
2.13

Regionale pilot werkwijze herstelaanbod DG&J ZHZ

Besluit
Instemmen met deelname aan de regionale pilot werkwijze herstelaanbod
van de DG&J ZHZ
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2.14

raadsinformatiebrief resultaten pilot participatie jongvolwassenen

Besluit
1. Kennisnemen van de resultaten uit de pilot participatie
jongvolwassenen
2. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief informeren.

2.15

Afwijken van Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond
Zuid-Holland Zuid

Besluit
1. Instemmen met het afwijken van de Herziene Handreiking toepassing
van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid; specifiek t.b.v.
overtollige grond uit Land van Matena en van de 7 kavels Tiendzone
2. Instemmen met het verplaatsen van de grond (categorie
achtergrondwaarde en 'vrij toepasbaar') uit Tiendzone en Land van
Matena naar een stuk eigen grond in de Vriesenpolder (bijlage 2)
2.16

Gezamenlijke vuurwerkshow Drie-Rivierenpunt

Besluit
De raad voorstellen de intentie uit te spreken voor deelname aan de
vuurwerkshow met de jaarwisseling 2020-2021 en daarmee te kiezen
voor scenario 2.
2.17

Herziening APV

Besluit
Gemeenteraad informeren evaluatie APV door verzending bijgaande RIB;
2.18

Kennisnemen vastgestelde bijdrageverordening DG&J en reactie op
zienswijzen

Besluit
Kennisnemen vastgestelde bijdrageverordening DG&J en reactie op
zienswijzen
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