Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

08-03-2022

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer/hybride

Voorzitter

A.M.M. Jetten
Wethouder Verver digitaal, overige leden fysiek

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 22 februari 2022

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 22
februari 2022 vast te stellen.

Conform
3.

Openbare besluitenlijst college 24 februari 2022

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 24
februari 2022 vast te stellen.

Conform
4.

Voorstel - Normenkader 2021

Besluit:
1. Het normenkader 2021 vast te stellen
2. Het normenkader 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Conform
5.

Voorstel - RIB Participatietraject Jaarwisseling

Besluit:
1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afronding van het
Participatietraject Jaarwisseling Papendrecht vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

Conform
6.

Voorstel - Richtlijnen representatie en kabinet

Besluit:
1. De extra criteria voor het verlenen van de zilveren en gouden
gemeentespeld en erepenning vast te stellen.

2. Het bedrag voor de afscheidsreceptie van burgemeester en/of
wethouder(s) vast te stellen.
3. Het bedrag voor representatiegeschenken vast te stellen.

Conform na verwerking van de onderstaande aanvullingen:
- De zilveren gemeentespeld kan ook worden toegekend bij
exceptionele inzet.
- Het toevoegen van een hardheidsclausule.
2.1.4

Voorstel - Samenvoeging GR Drechtwerk en GR Sociaal

Besluit:
1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals geformuleerd in dit
principebesluit voor samenvoeging van de GR Drechtwerk en de
GR Sociaal
2. In te stemmen met het voornemen om per 1-1-2023 de GR
Drechtwerk en de GR Sociaal juridisch samen te voegen in één GR
(de aangepaste GR Sociaal).
3. Via de vertegenwoordigers in de betreffende AB’s de beide
directeuren te vragen alle voorbereidingen die nodig zijn voor de
uitvoering van deze besluiten ter hand te nemen
4. De raadsinformatiebrief over het voornemen tot samenvoegen GR
Drechtwerk en GR Sociaal vast te stellen.
5. De raadsinformatiebrief over het voornemen tot samenvoegen GR
Drechtwerk en GR Sociaal toe te zenden aan de raad.

Conform
7.

Voorstel - Verrekening neveninkomsten college 2020

Besluit:
1. Vast te stellen dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden in
verband met eventuele neveninkomsten 2020.
2. Te besluiten het ministerie schriftelijk te informeren over het
afwijken van het advies.

Conform
Vastgesteld op 15 maart 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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