Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

21-05-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

3

Vaststellen besluitenlijst + verslag collegevergadering 14 mei 2019

Besluit
Voorgesteld wordt om de besluitenlijst + verslag collegevergadering 14
mei 2019
4

Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 14 mei 2019

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 14 mei 2019
wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
6

Het (her)benoemen van de leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(welstandscommissie)

Besluit
De gemeenteraad voorstellen de leden van de commissie ruimtelijke
kwaliteit te (her)benoemen zoals aangegeven in de bijlage.
8

Aangepaste zienswijze op begroting 2020 GR Drechtsteden

Besluit
De gemeenteraad voorstellen een aangepaste zienswijze in te dienen op
de begroting 2020 van de GR Drechtsteden.
9

Ledenraadpleging beleidsplan CvA 2019-2022

Besluit
In te stemmen met het beleidsplan 'Trots' van het College van
Arbeidszaken 2019-2022

10

Artikel 40 vragen fractie OP 9 mei 2019 over GenX in drinkwater.

Besluit
Artikel 40 vragen fractie OP 9 mei 2019 over GenX in drinkwater met
bijgaande raadsinformatiebrief beantwoorden.
11

programma van eisen personenvervoer over water ex. artikel 40 vragen

Besluit
De schriftelijke vragen ex. artikel 40 van het reglement van orde van de
gemeenteraad, die zijn gesteld inzake het programma van eisen
personenvervoer over water, te beantwoorden overeenkomstig bijgaande
raadsinformatiebrief.
12

Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Paans.

Besluit
De raad voor te stellen wethouder P.L. Paans op grond van artikel 36a, lid
2, Gemeentewet en met terugwerkende kracht tot 25 mei 2019 voor de
duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap.
13

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Besluit
1. Besluiten tot de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid onder de opschortende
voorwaarde van toestemming van de gemeenteraad;
2. Na bekrachtiging door de raad de bijgevoegde conceptbrief aan het
dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
verzenden.
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14

1e Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente
Papendrecht

Besluit
1. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 vast te stellen de 1e
wijziging van Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente
Papendrecht (tevens besluit burgemeester)
2. Tevens de raad voor te stellen de met terugwerkende kracht tot 1
januari 2019 de 1e Verordening behandeling bezwaarschriften
gemeente Papendrecht vast te stellen.

15

Ontwerp concernbegroting 2020 en jaarstukken 2018 Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen geen wensen en bedenkingen in te
dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 met bijgevoegd
raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit;
2. De gemeenteraad voorstellen geen wensen en bedenkingen in te
dienen ten aanzien van de voorgenomen bestemming resultaat
jaarrekening 2018 met bijgevoegd raadsvoorstel en
ontwerpraadsbesluit;
3. De gemeenteraad voor stellen kennis te nemen van de jaarstukken
2018 met bijgevoegd raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit.
4. De gemeenteraad voorstellen middels bijgevoegde brief het dagelijks
bestuur van de VRZHZ te informeren over haar zienswijze.
5. Onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad een zienswijze
indienen op de ontwerpbegroting 2020 en de voorgenomen
bestemming resultaat jaarrekening 2018.

Vastgesteld op 28 mei 2019
de secretaris,

de burgemeester,

R. van Netten

A.J. Moerkerke
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