Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

08-12-2020

Tijd

9:30 - 11:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 1 december 2020

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 1 december
2020 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Buitenunits van lucht-warmtepompen op daken van aanbouwen in
Land Van Matena

Besluit
1. Beleid vast te stellen en bekend te maken om zo buitenunits op daken
van aanbouwen bij woningen in Land van Matena mogelijk te maken
2. De teamleider Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en handhaving
mandaat te verlenen om, met inachtneming van het beleid, indien nodig
af te mogen wijken van het welstandsadvies
3. Eigenaren van de vrije kavels in Land van Matena op de hoogte te
brengen door middel van het huis aan huis bezorgen van bijgevoegde
conceptbrief
4. Drie maanden na publicatie en versturen van de brief, te inventariseren
of en wie een buitenunit heeft geplaatst zonder vergunning zodat,
indien nodig, wordt gehandhaafd.

Conform

4.

Voorstel - Energie-ambitie en de financiering van HVC

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van het Dagelijks Bestuur Gevudo.
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief, inclusief bijlagen, te verzenden
aan de gemeenteraad.

Conform
5.

Voorstel - Inrichting speelplekken in Land van Matena

Besluit
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquete over de
speelplekken in Land van matena
2. In te stemmen met de conclusies met betrekking tot de inrichting van
de speelplekken
3. In te stemmen met de conclusie dat er weinig behoefte is aan een
tweede speelvoorziening voor kinderen van 0 - 6 jaar in het plandeel
eilanden en daarom over te gaan tot de uitgifte van dit terrein ten
gunste van 1 extra woning.
4. In te stemmen met het realiseren van een speelvoorziening voor
kinderen van 0 - 6 jaar in het plandeel dorp (aan de W. Oemlaan) en
een speelvoorziening voor kinderen van 6 - 12 jaar in de groenstrook
ten noorden van de R. v. hemertenlaan.

Conform
6.

Voorstel - Papendrecht Academie

Besluit
1. Kennis te nemen van de RIB over de Papendrecht Academie.
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de RIB over de
Papendrecht Academie.
3. De bijgevoegde RIB vast te stellen en deze toe te sturen aan de
gemeenteraad.

Conform
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7.

Voorstel - Deelnemen Eén tegen eenzaamheid

Besluit
1. Lokale initiatieven op eenzaamheid versterken door deel te nemen aan
het programma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit om wethouder C.A.
Verver volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de 5 pijlers in
de lokale aanpak tegen eenzaamheid

Conform met de toevoeging dat bekostiging van het incidentele bedrag à €
5.000 uit het reguliere budget en binnen de kaders van de
programmabegroting plaatsvindt.
8.

RIB corona 2 december 2020

Besluit
1. De RIB corona van 2 december vast te stellen.

Conform
9.

Voorstel - Informeren gemeenteraad over stand van zaken
organisatieontwikkeling via raadsinformatiebrief

Besluit
1. De inhoud van de raadsinformatiebrief met de stand van zaken
organisatieontwikkeling vast te stellen en deze te versturen aan de
gemeenteraad

Conform
10.

Voorstel - Mandaatbesluit 2020 Geo-basisregistraties BAG, BGT en BRO

Besluit
1. Het Mandaatbesluit Geo-basisregistraties vast te stellen

Conform
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11.

Voorstel - Subsidieregeling voorschoolse educatie- en peuteraanbod gemeente
Papendrecht 2021

Besluit
1. De subsidieregeling voorschoolse educatie- en peuteraanbod gemeente
Papendrecht 2021 vast te stellen
2. Het normtarief VE vast te stellen op €11,- per uur
3. In te stemmen met het definitief reserveren van in totaal € 94.000 als
dekkingsmiddel vanuit de reserve taakmutatie voor de jaren 2021 en
2022

Conform
12.

Voorstel - Uitvoeringsregeling subsidies OAB

Besluit
1. De uitvoeringsregeling subsidies onderwijsachterstanden gemeente
Papendrecht 2021 – 2022 vast te stellen

Conform
13.

Voorstel - businesscases in het kader van de ombuigingen

Besluit
1. De businesscase 'Ruimte en Bouwen' vast te stellen
2. De businesscase 'Cultuurplatform' vast te stellen
3. De businesscase 'Fietsparkeren centrum' vast te stellen
4. De businesscase 'Lokale lasten' vast te stellen
5. Vier afzonderlijke raadsinformatiebrieven over de businesscases vast te
stellen en deze te versturen aan de gemeenteraad

Conform na verwerking van de besproken aanpassingen
Vastgesteld op 15 december 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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