Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

11-05-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 20 april 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 20 april 2021
vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Ontwikkelplan fietsstructuur en Mobiliteitsplan

Besluit
1. De raadsinformatiebrief over het ontwikkelplan fietsstructuur en
Mobiliteitsplan vast te stellen.
2. De raadinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad.

Conform
4.

Voorstel - Vaststellen participatietool

Besluit
1. In te stemmen met de Participatietool
2. De Participatietool vast te stellen

Conform na verwerking van de aanpassingen
5.

Voorstel - Zienswijze concept jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022
GRD

Besluit
1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken over 2020 en de
conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden.

2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en
conceptbegroting 2022 naar voren te brengen bij de
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.
3. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 en de
conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden. (Enkel bestemd voor college)
4. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze naar voren te brengen
bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden over de concept
jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 conform bijgaande
conceptbrief. (Enkel bestemd voor college)

Conform
6.

Voorstel - Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Besluit
1. De tijdelijke medewerkster mevrouw F. van Vliet 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
Noodverordening en de Algemene plaatselijke verordening van
Papendrecht

Conform
7.

Voorstel - Jaarverslag nautisch beheer Drechtsteden 2020

Besluit
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag Nautisch Beheer Drechtsteden
2020.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Jaarverslag Nautisch Beheer
Drechtsteden 2020 vast te stellen.
3. De raadsinformatiebrief over het Jaarverslag Nautisch Beheer
Drechtsteden 2020 door te zetten aan de gemeenteraad.

Conform
8.

Voorstel - Raadsinformatiebrief beschermde planten - groenbeheer Oostpolder

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie
Onafhankelijk Papendrecht inzake beschermde planten en groenbeheer
Oostpolder.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over beschermde planten en
groenbeheer Oostpolder vast te stellen.

Pagina 2

3. De raadsinformatiebrief over beschermde planten en groenbeheer
Oostpolder door te zetten naar de gemeenteraad.

Conform
9.

Voorstel - RIB Meer ruimte voor de jeugd

Besluit
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende motie "meer ruimte voor
de jeugd" vast te stellen.
2. De raad toegevoegde brief toe te zenden.

Conform
10.

Voorstel - Vrijwaring advocaten JKC

Besluit
1. de advocaten in dienstbetrekking bij het Juridisch kenniscentrum
Drechtsteden (JKC) te vrijwaren en hiervoor een vrijwaringsverklaring te
ondertekenen.

Conform
11.

Voorstel - Collegeadvies handhaven geheimhouding
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Papendrecht en Fokker

Besluit
1. De gemeenteraad met bijgevoegde brief te adviseren geheimhouding
op de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Papendrecht – Fokker /
Fokker locatie Slobbengors inclusief de bijlagen (datum stuk: 13-122011) te handhaven.

Conform
Vastgesteld op 18 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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