Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

19-05-2020

Tijd

10.00 - 12:00

Locatie

Ertepellerzaal

Voorzitter

A.M.J.M. Janssen

Omschrijving

1

Vaststellen agenda

2

Openbare besluitenlijst collegevergadering 12 mei 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 12 mei 2020 vast te
stellen

Conform met inbegrip van de aanvullingen van wethouder Janssen en
wethouder Paans.
3

Voorstel-Beleid multifunctionele accommodaties en Excelsior

Besluit
1. Voor de huur van het pand Rembrandtlaan 206 een nieuwe
huurovereenkomst afsluiten waarbij het verkrijgen en betalen van de
nutsvoorzieningen bij huurder zal worden neergelegd.
2. Geen verder uitvoering geven aan het Plan van Aanpak
maatschappelijke accommodaties d.d. 22 mei 2018.
3. De gesprekken over de ontwikkeling van een gebouw op de locatie aan
de Noordhoek ten behoeve van muziekvereniging Excelsior beëindigen
en dit mededelen aan betrokkenen.
4. Met Excelsior in gesprek gaan over de toekomstige huisvestingssituatie.

Conform, met verwerking met de tekstuele aanpassing van wethouder Paans.
4

RIB Corona 13 mei 2020

Besluit
de concept RIB corona van 13 mei 2020 vast te stellen.

Conform

5

Voorstel- Formele vaststelling bevoegdhedenovereenkomst

besluit
1. Vast te stellen de Bevoegdhedenovereenkomst Overleg lokale
arbeidsvoorwaarden Drechtsteden /Zuid-Holland Zuid.
2.

In te trekken de Bevoegdhedenovereenkomst NGO 2018.

Conform
6

Voorstel-Gemeenschappelijke regeling Gevudo ontwerpbegroting 2021 en
jaarstukken 2019

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen om geen wensen en bedenkingen in te
dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 met bijgevoegd
ontwerpraadsbesluit.
2. Kennisnemen van de jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke
regeling en deze ter kennisname aan te bieden met
ontwerpraadsbesluit.
3. Voorlopige zienswijze vaststellen.

Conform
7

RIB artikel 40 vragen PAB organisatieontwikkeling

Besluit
1. De inhoud van de antwoordbrief n.a.v. de artikel 40 vragen PAB over
organisatieontwikkeling vast te stellen en deze te versturen naar de
gemeenteraad.

Conform, aangevuld met wanneer de algemene RIB verwacht kan worden.

Vastgesteld op 26 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht.
De secretaris (wnd.), de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke
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