Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

17-11-2020

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 10 november 2020

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 10 november
2020 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Afhandeling financiën ouders leerlingenvervoer tijdens corona

Besluit
1. Voor de periode dat de scholen in het voorjaar gesloten waren
bijdragen van ouders aan leerlingenvervoer niet te heffen
2. Voor de periode dat de scholen in het voorjaar gesloten waren
vergoedingen aan ouders die zelf leerlingenvervoer verzorgen niet
terug te vorderen.
3. Teamleider MO mandaat te verlenen voor de uitwerking van beslispunt
1 en 2

Conform
4.

Voorstel - Afwegingskader financiële afwikkeling ingediende verzoeken lokale
maatregelen coronacrisis

Besluit
1. Aan het sportcentrum een bedrag van € 24.000 te vergoeden vanwege
niet te declareren huurkosten bij het Rijk tijdens de lock down periode
maart 2020 t/m juni 2020.
2. Met betrekking tot de weekmarkten en terrassen gedurende de lock
down periode eventueel verschuldigde leges niet te innen, groot €
16.000 afgerond.

3. Met betrekking tot de verhuur van gemeentelijke panden gedurende de
lock down periode maart 2020 tot en met mei 2020 afstel van
huurbetalingen te verlenen, groot € 25.000 afgerond.
4. De bovenstaande beslispunten ook van toepassing laten zijn voor een
eventueel volgende lock down periode.
5. De ingediende verzoeken met betrekking tot leerlingenvervoer, ouder
bijdrage en kinderopvang / VVE af te wikkelen via aparte voorstellen.
6. Aan alle overige ingediende verzoeken voor lokale ondersteuning
coronacrisis alleen uitstel van betaling te verlenen tot 1 januari 2021,
conform landelijke richtlijn.

Conform
5.

Voorstel - Nota van uitgangspunten PC Hooftlaan 180

Besluit
1. In te stemmen met de nota van uitgangspunten voor de PC Hooftlaan
180 als vertrekpunt voor de ontwikkeling van de locatie.
2. De bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen.
3. De raad te informeren over het te doorlopen ontwikkelings- en
participatieproces.

Conform na verwerking van de opmerkingen in de nota van uitgangspunten.
Wethouder Janssen heeft mandaat om de gewijzigde nota te accorderen.
6.

Voorstel - Tussenstand uitvoeringsprogramma Leefbaarheid & Veiligheid

Besluit
1. Kennis te nemen van het verslag ‘Tussenstand Uitvoeringsprogramma
Leefbaarheid & Veiligheid 2020 - 2021 per 1 augustus 2020’.

Conform
7.

Voorstel - Wonen in de Drechtsteden 2020

Besluit
1. De voortgangsrapportage Wonen in Drechtsteden 2020 vast te stellen
2. De raad hierover te berichten met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Conform
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8.

RIB Corona 11 november 2020

Besluit
1. De RIB Corona vast te stellen en te verzenden aan de raad.

Conform na verwerking van de opmerkingen
9.

Voorstel - Afwijken verkoopdagen incidentele standplaatsvergunning

Besluit
1. Gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid om een incidentele
standplaatsvergunning te verruimen met 3 extra verkoopdagen (21 en
28 november 2020 en 5 december 2020)

Conform
10.

Voorstel - Kwaliteitshandvest 2020

Besluit
1. In te stemmen met de vaststelling van het kwaliteitshandvest 2020

Conform
11.

Voorstel - Onttrekking voetpad Staringlaan 2 tm 96 - waterzijde

Besluit
1. Het voetpad aan de Staringlaan 2 t/m 96 – achterzijde ter hoogte van
het water te onttrekken aan de openbaarheid.
2. Het besluit "Onttrekking aan de openbaarheid voetpad waterzijde
Staringlaan 2 t/m 96" te ondertekenen.

Conform
Vastgesteld op 24 november 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de loco-burgemeester,

J.M. Ansems

A.M.J.M. Janssen
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