Verslag en besluitenlijst Collegevergadering 2022 - 2026
Datum

27-06-2022

Tijd

12:00 - 13:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst_Collegevergadering_2022_-_2026_21_juni_2022

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 21 juni 2022
vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel Beantwoording Artikel 40 fractie OP over kaartverkoop zwembad

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief inclusief bijlage met de beantwoording van de
art. 40 vragen gesteld door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht
over de kaartverkoop in het zwembad vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief inclusief bijlage met de beantwoording van de
art. 40 vragen gesteld door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht
over de kaartverkoop in het zwembad te verzenden aan de
gemeenteraad.

Conform
4.

Beantwoording raadsvragen trafohuisje Havenhoofd

Besluit:
1. De beantwoording van de raadsvragen over het trafohuisje Merwehoofd
vast te stellen.
2. De beantwoording toe te zenden aan de raad.

Conform
5.

Voorstel Algemene ledenvergadering VNG 29 juni 2022

Besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de Algemene
Ledenvergadering van de VNG op 29 juni 2022.
2. In te stemmen met de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
13 januari 2022.
3. Kennis te nemen van het bestuurlijk jaarverslag.
4. In te stemmen met het Financieel Jaarverslag 2021 en het bestuur
décharge te verlenen.
5. In te stemmen met het contributievoorstel.

6. In te stemmen met de kadernota 2023 inclusief GGU.
7. In te stemmen met de totale GGU begroting 2023 en de financiële
bijdrage aan het Fonds GGU.
8. In te stemmen met het toevoegen van het saldo beklemde
gemeentefondsreserve aan de algemene reserve VNG Realisatie.
9. De motie Barendrecht “Vermindering beleggingsportefeuille VNG" niet
steunen.
10. In te stemmen met de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de
uitvoering van het klimaatakkoord met het Rijk, Interprovinciaal Overleg
en Unie van Waterschappen.
11. De moties van de gemeenten Veldhoven, Zwijndrecht en Terneuzen
behorende bij de bestuurlijke afspraken over klimaat en energie te
steunen.
12. De moties van de gemeenten Sluis en Moerdijk en de motie van de
gemeenten in de Achterhoek te steunen.
13. In te stemmen met de verantwoording van alle op 13 januari 2022
ingediende en eerder aangehouden moties. Hierbij gaan alle actuele
onderdelen van moties deel uitmaken van de VNG inzet op de
betreffende dossiers.
14. In te stemmen met de voorgestelde afdoening van eerder ingediende
moties met uitzondering van de motie "'Regie op de Warmtetransitie'.
15. Wethouder Van der Borg aan te wijzen om tijdens de ALV de stem
namens de gemeente uit te brengen.

Conform
6.

Voorstel Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (16e wijziging)
t.b.v. samenvoeging Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk met
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

Besluit:
1. Te besluiten om het bijgevoegde wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke
Regeling Sociaal (zestiende wijziging) vast te stellen onder de
opschortende voorwaarde dat de raad toestemming tot wijziging
verleent als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid Wgr;

Conform
7.

Sluiting
Vastgesteld op 5 juli 2022
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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