Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

13-07-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 6 juli 2021

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

Conform
3.

Aanvraag tegemoetkoming reparatiekosten uit Corona compensatiebudget
voor de heer Haverkort (Kermisexploitant)

Het college besluit om:
1. Vrijstelling te verlenen voor de leges voor het gebruik van de
gemeentegrond bij een minikermis zoals in de aanvraag staat
opgenomen.
2. Een startkapitaal van maximaal € 3.000 toe te kennen welke bestemd is
voor het repareren van het voertuig om het benodigde materiaal te
verplaatsen.
3. Als aanvullende voorwaarde bij beslispunt 2 te stellen dat aanspraak
op deze vergoeding alleen kan plaatsvinden door het indienen van een
officiële factuur van een valide bedrijf voor deze reparatie.
4.

Voorstel - Informeren dijkbewoners over beoordeling dijken Alblasserwaard
(aangehouden van 06-07-2021)

Besluit:
1. Informatie over een toekomstig dijkversterkingsproces te verstrekken
aan dijkbewoners met de brief in bijlage 1.
2. De raadsinformatiebrief in bijlage 2 vast te stellen.
3. De gemeenteraad in te lichten over de brief aan dijkbewoners met de
raadsinformatiebrief in bijlage 2

Conform

5.

Voorstel - Antwoord op Wob verzoek

Besluit:
1. Het verzoek van AKD advocaten (namens Van Herwijnen beheer B.V.) tot
openbaarmaking van informatie (op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur) met betrekking tot het bedrijf de Rivieren Driesprong niet
ontvankelijk te verklaren.

Conform
6.

Voorstel - Stimuleringsmaatregelen lokale economie

Besluit:
1. Het vergoeden van ingewonnen advies voor een betere bedrijfsvoering
of vergroting van de omzet door introductie van online-verkoop, tot
een maximum van 100.000 euro;
2. Per onderbouwde aanvraag de vergoeding te bepalen op maximaal
1000 euro;
3. De indieningsvereisten vast te stellen door middel van een nog op te
stellen indieningsformulier;
4. De maatregel open te stellen op 1 september 2021 en te sluiten op 1
september 2022;
5. Het financieel ondersteunen van winkeliers-en
ondernemersverenigingen en de Coöperatie Centrum voor het
vergroten van kennis en versterking van de samenwerking, tot een
maximum van 60.000 euro
6. Het ontwikkelen en voortzetten van een "koop lokaal"-campagne tot
een maximum van 15.000 euro;
7. De stimuleringsmaatregelen actief communiceren met diverse
communicatiemiddelen en ondersteuning van de accountmanagers, tot
een maximum van 20.000 euro

Conform met daarbij een aanvullend besluit:
8. Uit de aanvraag moet blijken dat het gaat om het stimuleren van
bedrijfsactiviteiten in relatie tot de coronacrisis en het opstarten van de
samenleving.
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7.

Voorstel - Verkoop Bosch 83, 85 en naastgelegen kavel

Besluit:
1. De intentie te verlaten om De Overtoom door te trekken tot de
Pontonniersweg via Bosch 83-85.
2. De strategische aanwijzing van de panden Bosch 83 en 85 en de
naastgelegen kavel te laten vervallen.
3. De panden Bosch 83 en 85 in de vrije verkoop te brengen.
4. Aan de hand van de dijkvisie een kavelpaspoort op te stellen om het
naastgelegen perceel als bouwkavel te kunnen verkopen.
5. De raad per brief te informeren over het besluit af te zien van de
intentie de Overtoom door te trekken, de panden Bosch 83 en 85 in de
vrije verkoop te brengen en het voornemen om een woonbestemming
op het naastgelegen kavel te vestigen.

Conform
8.

RIB-stemverhoudingen GR Sociaal

Besluit:
1. De RIB-stemverhoudingen GR Sociaal vast te stellen.
2. De RIB-stemverhoudingen GR Sociaal te verzenden aan de
gemeenteraad.

Conform
9.

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen OP over Thermal Converter van
Chemours

Besluit:
1. De beantwoording van de artikel 40 vragen van OP over de installatie
van een extra Thermal Converter bij Chemours vast te stellen.
2. De beantwoording van de artikel 40 vragen van OP over de installatie
van een extra Thermal Converter bij Chemours naar de raad door te
sturen.

Conform

Pagina 3

10.

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen OP: plaatsing van lantarenpalen die
voor 5G geschikt zijn/stralingsrisico's

Besluit:
1. De beantwoording van de artikel 40 vragen die de OP-fractie heeft
gesteld over o.m. plaatsing van lantarenpalen, vast te stellen.
2. De antwoorden met bijgevoegde conceptbrief aan te bieden aan de
raad.

Conform
11.

Voorstel - Gedragscode soortenbescherming gemeenten

Besluit:
1. De 'Gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen'
van Stadswerk in te trekken.
2. De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' opgesteld door
Stadswerk van toepassing te verklaren.
3. De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' alleen te gebruiken
voor bestendig beheer of onderhoud.
4. De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' niet te benutten voor
ruimtelijke ontwikkelingen.
5. Te starten met de implementatie van de 'Gedragscode
soortenbescherming gemeenten' voor wat betreft bestendig beheer of
onderhoud.

Conform
12.

Voorstel - Nieuwe concessie Waterbus

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief over de nieuwe concessie Waterbus vast te
stellen.
2. De raadsinformatiebrief te verzenden naar de raad.

Conform
13.

Voorstel - Kwijtschelding publieke schulden toeslagenaffaire

Besluit:
1. Het 'Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen' vast te stellen.
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2. Het bijgevoegde Besluit te ondertekenen.
3. De bijgevoegde Akkoordverklaring gegevensuitwisseling te
ondertekenen.

Conform
14.

Voorstel - RIB activiteitenoverzicht dossier Chemours/DuPont/Dow

Besluit:
1. Kennis te nemen van het activiteitenoverzicht over de periode oktober
2020 - juni 2021 van het dossier Chemours / DuPont / Dow.
2. Bijgevoegde RIB activiteitenoverzicht over de periode oktober 2020 juni 2021 op het dossier Chemours / DuPont / Dow vast te stellen.
3. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde RIB
activiteitenoverzicht dossier Chemours / DuPont / Dow.

Conform
15.

Voorstel - Tijdelijke subsidieregeling impuls sociale activiteiten voor
buurthuisfuncties 2021

Besluit:
1. De tijdelijke subsidieregeling impuls sociale activiteiten voor
buurthuisfuncties gemeente Papendrecht 2021 vast te stellen.

Conform met daarbij een aanvullen besluit:
2. Uit de aanvraag moet blijken dat het gaat om het stimuleren van
activiteiten in relatie tot de coronacrisis en het opstarten van de
samenleving.
Vastgesteld op 31 augustus 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de locosecretaris,

de waarnemend burgemeester,

P. Naeije MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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