Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

19-02-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

Gemeentehuis hardinxveld-Giessendam

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

2.1

Ontwikkelingsovereenkomst waterstof vulpunten Drechtsteden

Besluit
1. Akkoord te gaan met ondertekenen ontwikkelingsovereenkomst
waterstof vulpunten in de Drechtsteden.
2. Ter uitvoering van het besluit de burgemeester te verzoeken
wethouder Janssen een volmacht te geven de
ontwikkelingsovereenkomst namens de gemeente Papendrecht te
ondertekenen.

2.2

Aanpak overlast onzelfstandige bewoning

Besluit
1. Voorbereidingen treffen om:
a) a) In de Huisvestingsverordening een vergunningstelsel op te
nemen voor het omzetten van woningen naar onzelfstandige
woongelegenheden
b) In de Huivestingsverordening de mogelijkheid op te nemen om
een quoteringsregeling vast te stellen voor onzelfstandige
bewoning
c) De definities in de beheersverordeningen aan te passen op het
punt van onzelfstandige bewoning
d) De legesverordening aan te passen en een regeling op te nemen
voor een omzettingsvergunning, op basis van kostendekkendheid.
e) Onderzoek te doen naar de huisvestingsbehoefte alternatieve
huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten
2. De raad mee te nemen in de strategie en besluitvorming.
2.3

Beantwoording art. 40 RVO vragen Onafhankelijk Papendrecht

Besluit
Akkoord gaan met de beantwoording art. 40 RVO vragen van de fractie
Onafhankelijk Papendrecht met betrekking tot Markt 2.

2.5

Participatietraject Jong Papendrecht Denkt Mee 2018

Besluit
1. Kennisnemen van het adviesrapport Jong Papendrecht Denkt Mee
2018 van Stichting Open Limonade en het vervolgtraject;
2. De gemeenteraad informeren door middel van bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief
2.5

Verslag subsidievaststelling 2017

Besluit
1. Het verslag subsidievaststelling 2017 met een raadsinformatiebrief
aan te bieden aan de raad;
2. De Papendrechtse adviesraden te informeren door een afschrift toe te
zenden van de raadsinformatie-brief met bijbehorend verslag
subsidievaststelling 2017.
2.6

Hoepmaker 30: Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden
(geluid)

Besluit
1. Kennis te nemen van de zienswijze, de beantwoording hiervan en
wijzigingen in de 'Nota van beantwoording zienswijze en wijzigingen
Hoepmaker 30, Papendrecht';
2. Hogere grenswaarden voor geluid te verlenen en dit besluit samen
met het bestemmingsplan ter inzage te leggen;
3.

De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 'Hoepmaker
30, Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-3001) gewijzigd
vast te stellen.

2.7.1

Afwikkeling planschadevergoeding Van Herwijnen Beheer B.V.

Besluit
1. De raad informeren over de afwikkeling van de planschadevergoeding
Van Herwijnen Beheer B.V. met bijgevoegde raadsinformatiebrief
2. De raad voorstellen de planschadevergoeding te dekken uit de
Algemene reserve
2.9

Uitbetaling planschadevergoeding Van Herwijnen Beheer B.V.

Besluit
De proceskosten en de planschadevergoeding verhoogd met de wettelijke
rente voor handelstransacties op 15 februari 2019 aan Van Herwijnen
Beheer B.V. uitbetalen
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2.10

Reparatie bestemmingsplan Noordhoek

Besluit
1. Instemmen met het reparatiebestemmingsplan Bedrijventerrein
Noordhoek;
2. De gemeenteraad voorstellen het reparatiebestemmingsplan
Bedrijventerrein Noordhoek vast te stellen en te besluiten om geen
exploitatieplan vast te stellen.

2.11

Reparatie Beheersverordening Papendrecht

Besluit
1. Geen inspraak te verlenen op grond van de Inspraakverordening;
2. De gemeenteraad voor te stellen de beheersverordening 'Reparatie
Beheersverordening Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BVOReparatie193001) vast te stellen.
2.12

Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 SOPOPS

Besluit
De gemeenteraad voorstellen goedkeuring te verlenen aan de
ontwerpbegroting 2019 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht.
2.13

Ontwerp Actieplan geluid gemeente Papendrecht 2018 - 2023

Besluit
1. Instemmen met het ontwerp Actieplan geluid gemeente Papendrecht
2018 - 2023;
2. Het actieplan gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen
voor inspraak;
3. Het actieplan in dezelfde periode aan de gemeenteraad aanbieden ter
bespreking in de commissie Ruimte van 12 maart;
4. Na het verwerken van de ingebrachte wensen en zienswijzen, het
definitieve Actieplan vaststellen en de raad en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu hierover informeren.
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