Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

09-06-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

Ertepellerzaal

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 2 juni 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni 2020 vast te
stellen.

Conform
3.

Voorstel- Jaarstukken 2019

Besluit
1. Het jaarverslag 2019, onder voorbehoud van een goedkeurende
verklaring van de accountant, inhoudelijk te bespreken en vast te
stellen.
2. In te stemmen met de resultaatbestemming 2019, onder voorbehoud
van een goedkeurende verklaring van de accountant.
3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, onder voorbehoud van
een goedkeurende verklaring van de accountant.
4. De jaarrekening 2019, in afwachting van de definitieve bevindingen van
de accountant, voor kennisgeving aan te nemen.
4.

Memo uitgangspunten en richtlijnen uitbreiding terras

Besluit
De richtlijnen en uitgangspunten uitbreiding terrassen vast te stellen.

5.

Voorstel- Ambtelijke reactie concept rapport rekenkamercommissie

Besluit
1. Kennis te nemen van de geformuleerde ambtelijke reactie op het
concept rekenkamerrapport.

Conform

6.

Voorstel- beantwoording artikel 40 vragen OP 25 mei 2020 over bijdrage
onderzoek PFAS in drinkwater

Besluit
1. Instemmen met de voorgestelde beantwoording (bijlage 2) van de in
bijlage 1 opgenomen artikel 40 vragen inzake onafhankelijk onderzoek
PFAS in het Drinkwater van Papendrecht.
2. De raad met de in bijlage 2 opgenomen brief van de beantwoording in
kennis te stellen.

Conform
7.

Voorstel- Herziening APV

Besluit
1. De raad voorstellen, de integrale herziening Algemene plaatselijke
verordening Papendrecht (APV)
vast te stellen.

Conform
8.

Voorstel- Planning Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023

Besluit
1. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief informeren over de
planning van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023.

Conform
9.

Voorstel- Voortgang onderwijsachterstandenbeleid

Besluit
1. De afronding van het beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid uit te
stellen.
2. De raad te informeren over het besluit tot uitstel door middel van een
raadsinformatiebrief, waarvan een concept is bijgevoegd.
3. Aan Wasko en Kinderopvang Papendrecht een transitievergoeding te
geven voor de overgang naar 960 uur voorschoolse educatie per 1
augustus 2020.
4. De transitievergoeding vast te stellen op € 750,- per locatie waar deze
kinderopvangorganisaties voorschoolse educatie aanbieden.

Conform
10.

Voorstel-Bebouwde kom grenzen Papendrecht

Besluit
1. het concept raadsbesluit "bebouwde kom grenzen Papendrecht" ter
inzage te leggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht.
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2. het concept raadsbesluit "bebouwde kom grenzen Papendrecht" te
verzenden aan de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat WestNederland Zuid, Waterschap Rivierenland, gemeente Alblasserdam,
gemeente Sliedrecht en de politieregio Rotterdam.

Conform
11.

Voorstel - Beantwoording vragen art 40 RvO raad van OP mbt onverschuldigde
betaling Rivierendriesprong

Besluit
1. Vragen art 40 RvO raad van OP te beantwoorden mbt de
onverschuldigde betaling Rivierendriesprong conform bijlage.

Conform
12.

Voorstel- vaststellen RIB Rivierendriesprong

Besluit
1. De bijgevoegde RIB vast te stellen.

Conform
13.

RIB corona 3 juni 2020

Besluit
1. De RIB corona van 3 juni 2020 vast te stellen.

Conform

Vastgesteld op 16 juni 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht.
De secretaris (wnd.), de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke
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