Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

23-04-2019

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie
Voorzitter

A.J. Moerkerke

Toelichting

3.1

beantwoording schriftelijke raadsvragen van Onafhankelijk Papendrecht
dossier Korteland

Besluit
1. De vragen van Onafhankelijk Papendrecht conform bijgevoegd concept
beantwoorden.
3.5

Nieuw regeling rechtspositie burgemeester en wethouders

Besluit
1. Vast te stellen de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
2019.
2. Te besluiten een voorziening te treffen voor bedrijfsgeneeskundige
zorg voor raadsleden, de wethouders en de burgemeester, waarbij
wordt ingezet op een pakket vergelijkbaar met het basispakket
medewerkers.
3.6

Onttrekking fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen
Noordhoek en Hoogendijk #2

Besluit
De fietsverbinding aan de oostzijde van de Burgemeester Keijzerweg
tussen Noordhoek en Hoogendijk te onttrekken aan de openbaarheid.
3.7

Stadsbuzz lijn 4 ex. artikel 40 vragen

Besluit:
De schriftelijke vragen ex. artikel 40 van het reglement van orde van de
gemeenteraad, die het OP heeft gesteld inzake de Stadsbuzz lijn 4, te
beantwoorden overeenkomstig bijgaande raadsinformatiebrief.

3.8

Uitstel aanvraag omgevingsvergunning door Van Wanrooij
Projectontwikkeling B.V. voor de bouwgrond Land van Matena,
Bouwvelden fase 1 en 2, deelgebied Entree

Besluit
In te stemmen met het verzoek tot uitstel van de aanvraag
omgevingsvergunning door Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. voor
de bouwgrond Land van Matena, Bouwvelden fase 1 en 2 (deelgebied
Entree) tot uiterlijk 1 juli 2019.
3.9

Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam

Besluit:
De raad informeren over het Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam middels
bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief.
3.11

Uitvoeringsovereenkomst Sterk Papendrecht 2019

Besluit
Voor het college:
1. Aan te gaan van de Uitvoeringsovereenkomst Sterk Papendrecht 2019.
Voor de burgemeester:
2. Wethouder Verver - Van Geesbergen te machtigen om de
overeenkomst te ondertekenen.
3.12

RIB inwonersparticipatie beleidsplan Sociaal Domein

Besluit
instemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief om de
bewonersparticipatie voor het beleidsplan Sociaal Domein op te starten.
3.13

Onderzoeksplan motie 'Ontmoeting en Verbinding' jongvolwassenen
Papendrecht 2019

Besluit
Kennis te nemen van het onderzoeksplan betreffende de motie
'Ontmoeting en Verbinding' jongvolwassenen Papendrecht 2019.
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3.14

Jaarverslag nautisch beheer 2018

Besluit
1. Kennisnemen van het jaarverslag nautisch beheer Drechtsteden 2018.
2. Het jaarverslag nautisch beheer Drechtsteden 2018 met bijgevoegde
raadsinformatiebrief ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.
3.15

Ex artikel 40 brand en calamiteit bij Chemours

Besluit
De schriftelijke vragen ex. artikel 40 van het reglement van orde van de
gemeenteraad, die de fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft gesteld
met betrekking tot brand en calamiteit bij Chemours, beantwoorden
overeenkomstig bijgaande conceptbrief.
3.16

Artikel 40 vragen fractie OP 2 april 2019 over verbranden koolstoffilters
DuPont/Chemours in België.

Besluit
Artikel 40 vragen fractie OP 2 april 2019 over verbranden koolstoffilters
DuPont/Chemours in België met bijgaande raadsinformatiebrief
beantwoorden.
3.17

Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet over 2018

Besluit
1. Een aanvraag voor een vangnetuitkering Participatiewet over 2018
indienen, en daartoe eerst
2. Bijgaande verklaring omtrent genomen maatregelen vaststellen, en
3. De gemeenteraad te verzoeken met deze verklaring instemmen.
3.18

4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare
Verlichting#2

Besluit
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.
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3.19

Huisvestingsverordening

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen om de Huisvestingsverordening
Papendrecht 2019 vast te stellen en per 1 juli 2019 in werking te
laten treden en de Huisvestingsverordening Papendrecht 2015 per 1
juli 2019 in te trekken.
2. De lijst van opvang- en begeleidingsinstellingen vaststellen.
3. De gemeenteraad voorstellen de eerste wijziging Legesverordening
2018 vast te stellen met bijgevoegd raadsbesluit.
3.20

Voorstel aanpassing subsidieplafonds 2019 en vaststelling
subsidieplafonds 2020.

Besluit
De raad voor te stellen:
1. De subsidieplafonds voor 2019 aan te passen;
2. De indexering voor de subsidieplafonds 2020 onder
begrotingsvoorbehoud vast te stellen op 1,5 %;
3. De subsidieplafonds 2020 vast te stellen en de plafonds op te nemen
in de begroting 2020;
4. De verdeling maatstaf conform voorgaande jaren vast te stellen.
3.21

Werkwijze risicobeheersing

Besluit
De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over
beheersing van risico's.
3.22

Zienswijze op begroting 2020 en jaarrekening 2018 Drechtwerk

Besluit
De gemeenteraad voorstellen ten aanzien van de jaarrekening 2018 en
begroting 2020 van Drechtwerk
een zienswijze volgens bijgaand concept kenbaar te maken.
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3.23

Zienswijze op begroting 2020 GR Drechtsteden

Besluit
1. Kennis nemen van de begroting 2020 GR Drechtsteden;
2. De gemeenteraad voorstellen een zienswijze in te dienen op de
begroting 2020 van de GR Drechtsteden.
3.24

Zienswijze op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de GR
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Besluit
De raad voorstellen een zienswijze naar voren te brengen op de
jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de GR Dienst Gezondheid &
Jeugd ZHZ.
3.25

Zienswijze op voorlopige jaarstukken 2018 GR Drechtsteden

Besluit
1. Kennis nemen van de voorlopige jaarstukken 2018 GR Drechtsteden;
2. De gemeenteraad voorstellen een zienswijze in te dienen op de
voorlopige jaarstukken 2018 van de GR Drechtsteden.
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