Agenda Collegevergadering
Datum

14-04-2020

Tijd

10:00 - 11:00

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

1.

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 april 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 april 2020 vast te
stellen.
Conform
3.

Voorstel- Voorontwerp bestemmingsplan 'Kombuis'

Besluit
1. Het wettelijk vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan
'Kombuis' starten;
2. Na het vooroverleg besluiten of er een milieueffectrapport moet worden
opgesteld.
3. Instemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
en dit besluit te zijner tijd
tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter
inzage leggen;
4. Geen exploitatieplan opstellen.
Conform
4.

Voorstel- Principebesluit Sterflat

Besluit
In principe instemmen met het optoppen van de sterflat.
Conform

5.

Voorstel- Artikel 40 vragen CDA opvang alleenstaande minderjarige
vreemdelingen

Besluit
1. De schriftelijke vragen ex. artikel 40 van het reglement van orde orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad, die de CDA fractie heeft gesteld met betrekking tot
de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, te
beantwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.
Conform
6.

Voorstel- Aanwijzen toezichthouders

Besluit
De heer R.B. de Hoog en de heer R. Dijkshoorn aan te wijzen als
toezichthouders overeenkomstig artikel 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) voor het houden van toezicht op de Algemene
plaatselijke verordening van Papendrecht.
Conform
7.

Voorstel- Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Paans

Besluit
Het college besluit om: De raad voor te stellen wethouder P.L. Paans op grond
van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet en met ingang van 25 mei 2020 voor de
duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
Conform
8.

Voorstel- Aanwijzen 5 mei in lustrumjaar als extra vrije dag

Besluit
Te besluiten dat 5 mei in het lustrumjaar een extra vrije dag voor het personeel
is.
Conform
Vastgesteld op 21 april 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht.
De loco-secretaris,

de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke
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