Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

11-01-2022

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 21 december 2021

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 21 december
2021 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Papendrecht 2022

Besluit:
1. De beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Papendrecht 2022 vast te
stellen.
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over de beleidsregels
leerlingenvervoer vast te stellen.
3. De vast te stellen raadsinformatiebrief over de beleidsregels
leerlingenvervoer aan de gemeenteraad te zenden.

Conform
4.

Voorstel - Extra Algemene Ledenvergadering VNG op 13 januari 2022

Besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda en vergaderstukken van de Algemene
Ledenvergadering van de VNG op 13 januari 2022.
2. In te stemmen met de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
16 juni 2021.
3. Kennis te nemen van het VNG jaarplan 2022.
4. De resolutie herijking gemeentefonds voor de punten 1 tot en met 4 te
steunen. Punt 5 alleen te steunen indien daaraan toegevoegd wordt "En
de compensatie niet ten laste van de totale omvang van het
gemeentefonds worden gebracht".

5. De vier moties over het klimaatakkoord (gemeente Soest, gemeente
Amersfoort, gemeente Ooststellingwerf, gemeenten
Eindhoven/Groningen) te steunen.
6. De motie Moerdijk over "bijdrage beheerskosten DSO-LV- uitstel
Omgevingswet" te steunen.
7. De motie Eindhoven: "vergroening woningbouwopgave" te steunen
8. De motie De Bilt en Zeist "Eerlijk speelveld woningbouwfonds" te
steunen
9. De motie Kerkrade "Onderwijshuisvesting (ventilatie)" te steunen
10. De motie 's Hertogenbosch "Accres aanvullend maatregelenpakket € 2
miljard" te steunen.
11. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering van de moties van
eerdere ledenvergaderingen.
12. Gemeentesecretaris Ansems aan te wijzen om te stemmen namens de
gemeente tijdens de ledenvergadering op 13 januari 2022.

Conform
5.

Voorstel - Ledenraadpleging principeakkoord CAO-gemeenten 2021-2022

Besluit:
1. In te stemmen met het principeakkoord CAO-gemeenten 2021-2022.
2. De gemeentesecretaris opdracht te geven om via de eraadplegingsprocedure, namens het college, het standpunt over te
brengen naar de VNG met de nodige aanbevelingen.

Conform
6.

Voorstel - Raadsinformatiebrief Stand van zaken en keuzes m.b.t. inzet
politiecapaciteit

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken t.a.v. de
politiecapaciteit vast te stellen
2. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken t.a.v. de
politiecapaciteit toe te zenden aan de gemeenteraad.

Aangepast besluit:
1. kennis te nemen van de informatie vanuit de politie over de
politiecapaciteit.
2. De informatie over de politiecapaciteit, als ingekomen stuk door te
sturen naar de raad.
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7.

Voorstel - Raadsinformatiebrief voorbereiding van Antennebeleid

Besluit:
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voorbereiding van
Antennebeleid voor Papendrecht vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief over de voorbereiding van Antennebeleid voor
Papendrecht.

Conform
8.

Voorstel - Uitvoering motie witte anjers perk

Besluit:
1. De tijdens de raadsvergadering van 13 juli 2021 aangenomen motie van
het PAB inzake witte anjers perk uit te voeren door het realiseren van
een witte anjers perk bij de ingang van de begraafplaats op het gazon
tegenover de aula en het monument '40-'45.
2. De kosten van de aanleg van het perk van ca. € 1000,- ten laste te
brengen van de stelpost maatschappelijke ondersteuning
(coronamiddelen).
3. De raadinformatiebrief vast te stellen waarin de gemeenteraad
geïnformeerd wordt over de uitvoering van de motie witte anjers perk.
4. De vastgestelde raadinformatiebrief aan de gemeenteraad te verzenden.

Aangehouden
9.

Voorstel - Verrekening neveninkomsten college 2020

Besluit:
1. Vast te stellen dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden in verband
met eventuele neveninkomsten 2020.

Aangehouden
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10

Voorstel - Besluit op bezwaar Wobverzoek van AKD namens Van Herwijnen
Beheer BV

Besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de commissie bezwaarschriften.
2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift tegen de
buitenbehandeling stelling van het verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur, gegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit te herroepen en hiermee alsnog positief op het
verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur te beslissen.
4. De gevraagde proceskostenvergoeding toe te kennen en uit te laten
betalen.
5. Het besluit bekend te maken door de beslissing op het bezwaarschrift
aan de bezwaarmaker toe te zenden.

Conform
11.

Voorstel - Raadsinformatiebrief update dossier Chemours / DuPont

Besluit:
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief met een update op het dossier
Chemours / Dupont vast te stellen
2. De vastgestelde raadsinformatiebrief met een update op het dossier
Chemours / DuPont door te sturen ter kennisgeving naar de raad.

Conform
12.

Voorstel - Vaststelling algemene voorwaarden en tarieven havens 2022

Besluit:
1. Binnenhavengeld tarieven 2022 vast te stellen.
2. Algemene voorwaarden inclusief haventarieven 2022 vast te stellen.

Conform
13.

Voorstel - Verkoop grond tussen Oosteind 138 en 142

Besluit:
1. Het perceel gemeentegrond tussen de woningen Oosteind 138 en 142
te verkopen.
2. Aan de eigenaren van Oosteind 142 een perceel van 422 m2 te
verkopen als grasland/volkstuin.
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3. Aan de eigenaren van Oosteind 138 een perceel van 134 m2 te
verkopen als grasland/volkstuin.
4. Aan de eigenaren van Oosteind 138 een perceel van 77 m2 te verkopen
als aanvullende siertuin.

Conform
14.

Voorstel - Verlenging nota VTH gemeentelijke taken OZHZ voor de periode
2022-2025

Besluit:
1. De Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland-Zuid 20182022, inclusief de aanvulling op de nota VTH voor beleid toezicht op
asbestverwijdering 2019 te verlengen voor de periode 2022-2025.
2. De Nota VTH 2018-2022 van toepassing te laten blijven op de
omgevingstaken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid voor de
gemeente uitvoert, voor zover het mandaat strekt ten aanzien van de
Wabo-milieu (en Omgevingswet-milieu) gerelateerde taken.

Conform
15.

Voorstel - Wijziging bestuursstructuur Stichting Instandhouding Molens in de
Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Besluit:
1. Kennisnemen van de wijziging van de bestuursstructuur van de
Stichting Instandhouding Molens in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden
(SIMAV).
2. Kennisnemen van het feit dat als gevolg van deze wijziging het
Algemeen Bestuur van de SIMAV komt te vervallen en dat daarmee de
voor het gemeentebestuur van Papendrecht gereserveerde
kwaliteitszetel per 1 maart 2022 eveneens vervalt.
3. Deze kennisname administratief te verwerken en deze te betrekken bij
een volgende portefeuilleverdeling van het college van B&W.

Conform
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Vastgesteld op 18 januari 2022
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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