Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

14-07-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1

Vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 7 juli 2020

Besluit
De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 juli 2020 vast te
stellen.

Conform
3.

Voorstel - Buitenunits van lucht-warmtepompen op daken van aanbouwen bij
woningen in Land van Matena

Besluit
1. Voorlopig niet actief handhaven op buitenunits op daken van
aanbouwen bij woningen in Land van Matena
2. Overtreders wijzen op het risico van het plaatsen of geplaatst houden
van een unit op dit soort daken en adviseren de unit in het achtererf te
plaatsen conform bijgevoegde brief.
3. Wanneer een aanvraag voor het plaatsen van een unit op een aanbouw
wordt ingediend moet worden aangetoond dat ten opzichte van
plaatsing op het maaiveld een unit op deze locatie niet voor meer
geluidsoverlast zal zorgen voor de omgeving en dat het plaatsen van
een unit op het dak nodig is vanuit oogpunt van rendement

Niet conform
1. Het college wil geen specifieke regels stellen voor het plaatsen van
buitenunits van lucht-warmtepompen. Plaatsen op het maaiveld mag
zonder vergunning aan de zij- en achtergevel.
2. Bij plaatsing hoger (op het dak) wordt dit getoetst aan de algemeen
geldende regels (en is er kans op bezwaar).
3. De brief moet in afstemming met wethouder Janssen aangepast worden
aan deze lijn.
4. Inwoners waarvan de aanvraag afgewezen is worden op korte termijn

uitgenodigd voor een gesprek om deze lijn toe te lichten en
consequenties in beeld te hebben. De uitkomsten worden in een

voorstel, voorzien van een totaaloverzicht, in beeld gebracht voor het
college.
4.

Voorstel - Scholingsoverzicht

Besluit
1. In te stemmen met de uitvoering van het scholingsoverzicht.

Conform
5.

Voorstel - Voortzetting proces evenementenbeleid en -coördinator

Besluit
1. In te stemmen met het voortzetten van de herziening van het
evenementenbeleid op basis van de bijgevoegde planning
2. In te stemmen met de aanstelling van de evenementencoördinator in de
vorm van een pilottraject tot december 2020

Conform
6.

Voorstel - RIB terugkoppeling collegeconferentie juli 2002

Besluit
1. De inhoud van de raadsinformatiebrief terugkoppeling
collegeconferentie vast te stellen en deze te versturen aan de
gemeenteraad.

Conform met toevoeging van de wethouder Paans.
7.

Voorstel - Brief aan minister over verhuurdersheffing sociale huurwoningen

Besluit
1. Het vaststellen van de brief aan minister Ollongren over het afschaffen
van de verhuurdersheffing sociale huurwoningen.
2. De gemeenteraad informeren over deze brief en de verzending daarvan.

Conform
8.

Voorstel - Bestuurlijke reactie op Rekenkamerrapport

Besluit
1. De geformuleerde bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport vast te
stellen en deze te versturen aan de rekenkamercommissie.

Conform
9.

Voorstel - Verzoek Dordrecht bijdrage dak- en thuislozenbeleid

Besluit
1. het college van Dordrecht met bijgevoegde brief informeren over de
bijdrage van Papendrecht aan de aanpak Dak- en Thuisloosheid 20202021

Conform
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10.

Voorstel - Hervatten proces foto van de lokale democratie

Besluit
1. De gemeenteraad informeren over hervatten van het traject 'Quick Scan
Lokale Democratie' door bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform
11.

Voorstel - Instellen arbeidsgeschillencommissie

Besluit
1. vast te stellen het Reglement regionale arbeidsgeschillencommissie
Drechtsteden

Conform
12.

Voorstel - Jaarverslag Sterk Papendrecht 2019

Besluit
1. De raad informeren over het Jaarverslag Sterk Papendrecht 2019 door
middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform
13.

Voorstel - Ontwerpbestemmingsplan 'Politiebureau Papendrecht'; opstarten
formele procedure

Besluit
1. in te stemmen met de Nota van Vooroverleg;
2. het ontwerpbestemmingsplan 'Politiebureau Papendrecht' in procedure
te brengen en gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. de ter inzagelegging te laten plaatsvinden in de zomervakantie.

Conform
14.

Voorstel - Regeling onzelfstandige huisvesting

Besluit
1. Onzelfstandige huisvesting te regelen in de reparatie
beheersverordening Papendrecht en hiervoor een regeling te laten
opstellen door een extern bureau.
2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatie brief.

Conform
15.

Voorstel - Uitvoeringsbesluiten APV

Besluit
1. Vaststellen van de uit de APV voortvloeiende uitvoeringsbesluiten.

Conform
16.

Voorstel - Aanvullend budget voor de Wereldklas van de Anne Frank school

Besluit
1. Een aanvullend budget van € 20.250,- toekennen voor het jaar 2020
voor de Wereldklas van de Anne Frankschool;
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2. Afhankelijk van het aantal Papendrechtse kinderen in de Wereldklas op
de teldatum 31 december de bijdrage aan de Wereldklas jaarlijks
opnieuw vaststellen;
3. Het aanvullend budget dekken uit de voor 2020 en later beschikbare
middelen voor onderwijsachterstanden beleid (OAB).

Conform

Vastgesteld op 1 september 2020
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris (wnd.), de burgemeester,

P. Naeije

A.J. Moerkerke
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