Verslag en besluitenlijst Collegevergadering
Datum

21-04-2020

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 14 april 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 14 april 2020
vast te stellen
Conform
3.

Voorstel- Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en Veiligheid 2020-2021

Besluit
1. Het uitvoeringsplan Leefbaarheid en Veiligheid 2020-2021 vast te
stellen.
2. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Conform
4.

Voorstel- Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2020

Besluit
1. De Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2020 vast te stellen.
2. De raad te informeren over de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp)
2020 aan de hand van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Conform
5.

Voorstel- Jaarverslag 2019 uitvoering milieutaken gemeente Papendrecht

Besluit
1. Het jaarverslag 2019 uitvoering milieutaken gemeente
Papendrecht, opgesteld door OZHZ, vaststellen.
2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.
Conform

6.

Voorstel- GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019

Besluit
Het college besluit om:
1. De gemeenteraad voorstellen om geen wensen en bedenkingen in
te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 met
bijgevoegd ontwerpraadsbesluit.
2. De jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Bureau
OVL vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.
3. Voorlopige zienswijze ontwerpbegroting 2021 vast te stellen.
Conform
7.

RIB corona

Besluit
De RIB corona vast te stellen.
Conform met aanpassing naar de actuele situatie op 22 april 2020.
2.0.6

Concept beantwoording artikel 40 vragen Corona

Besluit
De concept brief beantwoording artikel 40 vragen PvdA en D'66 inzake
corona vast te stellen.
Niet conform, opnieuw agenderen voor het college.

7.

Voorstel tot vaststelling subsidieplafonds 2021

Besluit
Het college besluit om:
1. De raad voor te stellen de indexering voor de subsidieplafonds
2021 onder begrotingsvoorbehoud vast te stellen op 1,7%.
2. De raad voor te stellen de subsidieplafonds 2021 vast te stellen
en de plafonds op te nemen in de begroting 2021.
3. De raad voor te stellen de verdeling maatstaf conform voorgaande
jaren vast te stellen.
Conform
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8.

Voorstel- Jaarverslag nautisch beheer 2019

Besluit
1. Akkoord met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
2. Tot het verzenden van de bijgevoegde informatiebrief aan de
gemeenteraad, inclusief bijlage.
Conform
9.

Voorstel- 5e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare
Verlichting

Besluit
Het college besluit om:
1. Akkoord te gaan met het wijzigingen van de gemeenschappelijke
regeling Bureau Openbare Verlichting overeenkomstig het
bijgevoegde ontwerpbesluit.
2. De gemeenteraad voorstellen om toestemming te verlenen voor
het onder punt 1 bedoelde besluit met bijgevoegd raadsvoorstel
en ontwerp raadsbesluit.
Conform
10.

Voorstel- Uitwerking begrotingsrichtlijnen OZHZ ten behoeve van
kaderbrief en begroting 2021

Besluit
Kennisnemen van de brief van de OZHZ van 10 maart 2020, zie bijlage 1,
inzake de 'Uitwerking begrotingsrichtlijnen OZHZ ten behoeve van uw
kaderbrief en begroting 2021' en de gevolgen daarvan voor de
gemeentelijke begroting.
Conform

Vastgesteld op 12 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht.
De secretaris (wnd.), de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke
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