Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

12-10-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 5 oktober 2021

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 5 oktober
2021 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - RIB Stand van zaken Transitie GRD

Besluit:
1. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief 'Stand van zaken
Transitie GRD' en deze naar de raad te verzenden.

Conform na verwerking van de aanpassingen
4.

Reactie college op rapport ICS

Besluit:
1. de memo met de collegereactie op het ICS-rapport vast te stellen
2. de memo toe te sturen aan de raad

Conform
5.

Voorstel - Retributie muziektent

Besluit:
1. De achterstallige retributie van € 105,36 door Stichting Dorpsbehoud
Papendrecht te laten voldoen.

2. Vanaf 2022 de retributie van € 26,34 per jaar voor Stichting
Dorpsbehoud Papendrecht op € 0,00 vast te stellen voor de duur van
het opstalrecht.

Aangehouden
6.

Voorstel - RIB afhandeling van de hersteloperatie inzake toeslagenaffaire

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief, inclusief bijlage, vast te stellen
2. De raadsinformatie, inclusief bijlage, te verzenden aan de
gemeenteraad

Conform
7.

Voorstel - Verkoop panden Bosch 83 en 85

Besluit:
1. In te stemmen met de verkoop van het pand Bosch 83.
2. In te stemmen met de verkoop van het pand Bosch 85.

Conform
8.

Voorstel - Aanvraag Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 1e halfjaar
2021

Besluit:
1. Bij wijze van steun een uitkering aan het Sportcentrum Papendrecht
voor het onderdeel zwembad vooralsnog een bedrag van € 185.255,toe te kennen voor de tekorten over het 1e halfjaar van het dienstjaar
2021, waarbij het recht wordt voorbehouden om de uitkering aan te
passen afhankelijk van de ontvangen Specifieke uitkering IJsbanen en
Zwembaden (SPUK-IJZ) 1e halfjaar 2021.
2. Een uitkering bij het Ministerie van VWS aan te vragen voor het
onderdeel zwembad van het Sportcentrum Papendrecht in het kader van
de regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden vooralsnog
voor een bedrag van € 185.255,-

Conform
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9.

Voorstel - Beantwoording art. 40 vragen OP Plastic Peuken Collectief

Besluit:
1. De beantwoording van de artikel 40 vragen van OP over het Plastic
Peuken Collectief vast te stellen
2. De beantwoording van de artikel 40 vragen van OP over het Plastic
Peuken Collectief naar de raad door te sturen.

Conform
Vastgesteld op 26 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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