Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

05-03-2019

Tijd

10:30 - 13:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

3.3

Uitvoeren werkzaamheden Industrieweg

Besluit:
De voorgestelde werkzaamheden zo mogelijk op vrijdag en zaterdag te
laten plaatsvinden.
3.4

Voorgenomen besluit plaatsingsproces

Besluit
1. Het plaatsingsproces vast te stellen.
2. De Ondernemingsraad over dit voorgenomen besluit om advies te
vragen.
3.5

Voorstel D.O. reconstructie W. Kloosstraat en omgeving

Besluit
1. Vaststellen van het Definitief Ontwerp reconstructie W. Kloosstraat;
2. Vaststellen van het verslag van de ter visie legging van het
Schetsontwerp;
3. Vaststellen van het verslag van de ter visie legging van het Voorlopig
Ontwerp.
3.6

Convenant Sporten, Bewegen en Ontmoeten op en rond het Cruyff Court

Besluit
1. Vaststellen van het Convenant Sporten, Bewegen en Ontmoeten op en
rond het Cruyff Court.
2. De voor de gemeente blijvende kosten ten laste brengen van de
bestaande budgetten
3.7

RIB uittreding BNG uit aandeelhouderschap ROM-D

Besluit
Akkoord gaan met inhoud Raadsinformatiebrief inzake uittreding BNG als
aandeelhouder uit ROM-D

3.8

Ontwikkeling locatie Vondellaan/Veerweg

Besluit
Kennis te nemen van de voortgang van de ontwikkeling van de locatie
Vondellaan/Veerweg (voorheen garage Van Wijngaarden) tot
woningbouwlocatie.
3.9

Vierde wijziging Afvalstoffenverordening 2010

Besluit
1. Akkoord te gaan met de Verordening vierde wijziging
Afvalstoffenverordening 2010.
2. De gemeenteraad voorstellen de Verordening vierde wijziging
Afvalstoffenverordening 2010 vast te stellen met bijgevoegd
raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit.
3.10

Algemene begraafplaats Papendrecht - raadsinformatiebrief

Besluit
Het verzenden van bijgevoegde informatiebrief aan de gemeenteraad.
3.11

Herziening 'Mandaatbesluit gemeente Papendrecht voor de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid' 2019

Besluit
1. Het 'Mandaatbesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2014'
intrekken;
2. Het herziene 'Mandaatbesluit gemeente Papendrecht voor de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid' met aangepaste mandaatlijst
vaststellen.
3.12

Monumentale bomen in particuliere tuinen #2

Besluit
1. Op pagina 15 van het 'Handboek Groen' een voetnoot toe te voegen
(zie bijlage 1) die de ruimte biedt om in uitzonderlijke gevallen de
monumentale status van bomen te heroverwegen door de status
opnieuw te beoordelen;
2. Een Wabo-ontheffing te verlenen voor het kappen van een
gemeentelijke treurwilg in de tuin van Grondmolen 7 met
herplantverplichting van 5 bomen op gemeentelijk terrein.
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