Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

03-03-2020

Tijd

9:30 - 13:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1

2

Opening

Openbare besluitenlijst collegevergadering 18 februari 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst collegevergadering 18 februari 2020 vast te stellen
Conform

3

Voorstel Starten verkoop gemeentelijke panden en aanpassen statuslijst panden
Verkoopadviezen niet bijgevoegd als bijlage vanwege marktgevoelige informatie.

Besluit
1. Instemmen met het opstarten van de verkoopprocedure van het vastgoed aan het
Erasmusplein
2. Instemmen met het opstarten van de verkoopprocedure van het pand Westeind 11
t/m 15
3. De status van de panden Veerpromenade 3 t/m 11 en 13 te veranderen naar "nietstrategisch" en het verkoopproces op te starten.
Conform met de opmerking dat mogelijk financiële risico's gelopen worden zoals
aangegeven is bij de jaarrekening.

4

Voorstel Realisatie 150 kV-verbinding TenneT - kabeltracé Alblasserdam - via
Papendrecht - Dordrecht

Besluit
Gevraagd besluit
1. De raad te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Het college besluit om:
2. Vergunning te verlenen aan Heijmans Infra BV voor het realiseren van de 150 kVverbinding TenneT.
3. Bewoners en stakeholders te informeren volgens het communicatieplan van
Heijmans Infra BV.
Conform
5

Voorstel Maaien ruw gras, onderhoud watergangen en onderhoud natuurparken 2020
- 2023

Besluit
1. Opdracht te verstrekken aan Verkuil & Moree B.V. te Streefkerk voor de uitvoering
van bestek 2019-15: "Maaien ruw gras, onderhoud watergangen en onderhoud
natuurparken Papendrecht 2020 tot en met 2023".
Conform
6

Voorstel Jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken gemeente Papendrecht

Besluit
1. Het jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken gemeente Papendrecht, opgesteld
door OZHZ, vaststellen.
2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.
Conform

7

Voorstel Procesvoorstel participatie jaarwisseling

Besluit
1. Instemmen met het toesturen van de bijgevoegde raadsinformatie brief naar
gemeenteraad betreffende het participatietraject jaarwisseling.
Conform
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Voorstel Normenkader 2019

Besluit
1. Het normenkader rechtmatigheid 2019 vaststellen
2. Het Normenkader 2019 ter kennisgeving aan de Raad sturen.
Conform
9

Raadsinformatiebrief over afvalinzameling en artikel 40 RvO vragen OP
Het voorstel heeft prioriteit gezien de bijna verstreken afhandelingstermijn van de
artikel 40 vragen.

Besluit
1. De raad informeren over diverse overige ontwikkelingen afvalinzameling door
middel van bijgevoegde conceptbrief.
2. De artikel 40 vragen RvO die Onafhankelijk Papendrecht heeft gesteld over
ondergrondse containers beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief.
Conform
10

Voorstel Artikel 40 vragen SGP naar aanleiding van meerjarenbeleidsplan DG&J

Besluit
1. De artikel 40 vragen die de SGP-fractie heeft gesteld naar aanleiding van het
meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd 2020-2023
beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief.
Conform
11

Voorstel Artikel 40 vragen SGP inzake opvoedings- en relatieondersteuning

Besluit
1. De artikel 40 vragen die de SGP-fractie heeft gesteld inzake opvoedings- en
relatieondersteuning beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief.
Conform
12

Voorstel Artikel 40 vragen Pilot hulp bij complexe scheidingen

Besluit
1. De artikel 40 vragen die de GroenLinks-fractie, mede namens de D66-fractie,
heeft gesteld naar aanleiding van de pilot hulp bij complexe scheidingen
beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief.
Conform
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RIB Coronovirus
Toegevoegd aan de agenda, conform met aanpassing op actuele stand van zaken.

Vastgesteld op 10 maart 2020
de secretaris,

de burgemeester,

R. van Netten

A.J. Moerkerke
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