Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

13-04-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 6 april 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 6 april 2021
vast te stellen.

Conform
2

Voorstellen en bespreekpunten

3.

Voorstel Beantwoording artikel 40 vraag OP inzake rattenoverlast

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de
Onafhankelijk Papendrecht-fractie inzake rattenoverlast.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de rattenoverlast vast te stellen.
3. De raadsinformatiebrief over de rattenoverlast door te zetten naar de
gemeenteraad.

Conform
4.

Voorstel - Ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 - GEVUDO

Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022
van Gevudo.
2. Bij Gevudo geen zienswijze naar voren te brengen over de jaarstukken
2020 en ontwerpbegroting 2022 en dit met bijgaande conceptbrief te
bevestigen.
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting
2022 van Gevudo. (enkel bestemd voor college)

4. De raad voor te stellen bij Gevudo geen zienswijze naar voren te
brengen over de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022
conform bijgaande conceptbrief. (enkel bestemd voor college)

Conform
5.

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen ChristenUnie over Jaarverslag
leefbaarheid en veiligheid 2020

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de
fractie ChristenUnie inzake het jaarverslag leefbaarheid en veiligheid
2020 van team VVTH

Conform
6.

Voorstel - Jaarverslag 2020 en Jaarprogramma 2021 OZHZ

Besluit
1. Het jaarverslag 2020 Papendrecht van OZHZ vast te stellen.
2. Het jaarprogramma 2021 van OZHZ vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de jaaroffertes 2021 ten behoeve van RO-advies
en geluidbelasting bij evenementen.
4. De bijgevoegde RIB vast te stellen en toe te sturen aan de
gemeenteraad.

Conform
7.

Voorstel - Verkoop nieuwe brandweerkazerne

Besluit
1. Een verkoopovereenkomst aan te gaan tussen de gemeente
Papendrecht en de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ) inzake
de brandweerkazerne aan de Willem Dreeslaan.
2. Vast te stellen dat de levering van het gebouw plaatsvindt op uiterlijk 1
juli 2021.
3. Vast te stellen dat de VRZHZ tussen 16 april 2021 en moment van
notariële levering gebruik kan maken van het gebouw conform de
voorschriften opgenomen in het koopcontract.
4. Kennis te nemen van de opzegging van de huurovereenkomst voor de
Poldermolen 8 per 6 mei 2021 door de VRZHZ.

Conform
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8.

Beantwoording vragen D66 en OP over Markt 2

Besluit
1. De beantwoording op de vragen van D66 en OP over de verkoop van
Markt 2 vast te stellen.
2. De beantwoording toe te sturen aan de raad.
3. Het persbericht vast te stellen.
4. Het persbericht te versturen nadat de raadsleden de beantwoording op
de vragen hebben ontvangen.

Conform
9.

Voorstel - Aanpassen kruising Rosmolenweg-Ketelweg en uitweg op Ketelweg

Besluit
1. Het definitief ontwerp van de aangepaste kruising
Rosmolenweg/Ketelweg en de uitweg Ketelweg vast te stellen.
2. Het eindverslag van de doorlopen inspraakprocedure vast te stellen.
3. Boskalis te informeren over dit besluit met de bijgaande brief.

Conform
10.

Voorstel- Inrichtingsplan hoek Veerweg-Vondellaan

Besluit
1. Het inrichtingsplan voor het openbare gebied rondom het te
ontwikkelen appartementengebouw op de hoek Veerweg/Vondellaan
vast te stellen.

Conform
Vastgesteld op 20 april 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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