Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

16-03-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 9 maart 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 9 maart 2021
vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Aanvulling afwegingskader coronasteun

Besluit
1. In te stemmen met de aanvulling op het afwegingskader van 17
november 2020 inzake coronasteun.

Conform
4.

Voorstel - Beantwoording art 40 vragen schuldquote en solvabiliteit Fractie GL

Besluit
1. In te stemmen met de bredere mondelinge beantwoording van de
artikel 40 vragen van de fractie van GroenLinks Papendrecht.

Conform
5.

Voorstel - Verkoop Markt 2

Besluit
1. In te stemmen met verkoop van het pand Markt 2 tegen een koopsom
van € 100.000 k.k.
2. De gemeenteraad te informeren over het besluit tot verkoop van Markt
2 aan Woonkracht 10 aan de hand van bijgevoegde brief.

Conform

6.

Voorstel - Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Besluit
1. De raadsinformatiebrief over de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur
(RAL) vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad.

Conform
7.

Voorstel - Stedenbouwkundig kader PC Hooftlaan 180

Besluit
1. In te stemmen met het stedenbouwkundig kader voor de
herontwikkeling van de PC Hooftlaan 180.
2. De herontwikkeling van de PC Hooftlaan op te nemen in de lopende
grondexploitatie Centrum.
3. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen stedenbouwkundig
kader (Enkel bestemd voor college)
4. De gemeenteraad voor te stellen om de herontwikkeling van de PC
Hooftlaan 180 op te nemen in de grondexploitatie Centrum. (Enkel
bestemd voor college)

Conform
8.

Voorstel - Advisering op inititiatiefvoorstel GL over opheffen geheimhouding
SOK gemeente met GKN/Fokker

Besluit
1. De gemeenteraad te adviseren besluitvorming over het initiatiefvoorstel
van de fractie GroenLinks Papendrecht tot opheffing van
geheimhouding op de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente
Papendrecht – Fokker / Fokker locatie Slobbengors inclusief de bijlagen
(datum stuk: 13-12-2011) uit te stellen.

Conform
9.

Voorstel - Vervroegde openstelling buitenbad

Besluit
1. Het buitenbad vervroegd open te stellen
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2. De benodigde middelen van € 15.000 te dekken uit het steunpakket
sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (brief aan Tweede Kamer van 12
februari 2021) met als alternatief dekking de bestemmingsreserve
coronacrisis.

Conform
10.

Voorstel - Regelingen ten aanzien van onzelfstandige huisvesting

Besluit
1. in te stemmen met de regeling voor omzetting van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte in de concept 'Reparatie
Beheersverordening Papendrecht 2021';
2. in te stemmen met het concept voor wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening door het opnemen van Afdeling 6a 'Toezicht
op kamerverhuurbedrijven'
3. in te stemmen met de concept 'Beleidsregels omzetten zelfstandige
woonruimte en exploiteren van kamerverhuurbedrijven Papendrecht';
4. inspraak te verlenen op de onder 1 t/m 3 genoemde
beleidsvoornemens en af te wijken van de Inspraakverordening om het
telefonisch indienen van inspraakreacties mogelijk te maken
5. de betaalde compensatiebedragen voor vergunningen voor omzetting
van woonruimte op grond van de Huisvestingsverordening terug te
geven.
6. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en deze toe te zenden
aan de gemeenteraad.

Conform
11.

Voorstel - stedenbouwkundig kader herontwikkeling Poldermolen 8

Besluit
1. In te stemmen met het stedenbouwkundig kader voor de
herontwikkeling van de Poldermolen.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000 ten behoeve van de
verdere uitwerking van het plan.
3. De raad voor te stellen om in te stemmen met het stedenbouwkundig
kader voor de herontwikkeling van de Poldermolen. (Enkel bestemd
voor college)
4. De raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van €
70.000 ten behoeve van de verdere uitwerking van het plan. (Enkel
bestemd voor college)

Conform
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12.

Voorstel - Subsidiebundel 2021

Besluit
1. Kennis te nemen van de subsidiebundel 2021 (Enkel bestemd voor
college)
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief 'subsidiebundel 2021' vast te
stellen (Enkel bestemd voor college)
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief 'subsidiebundel 2021' aan te
bieden aan de gemeenteraad. (Enkel bestemd voor college)

Conform
13.

Voorstel - Inkoopstrategie Leerroutes Inburgering

Besluit
1. In te stemmen met de Inkoopstrategie Regionale inkoop leerroutes
inburgering.
2. In te stemmen met gebruikmaking van de meeliftregeling van de
Gemeente Rotterdam voor de inkoop van de HBO/WO leerroute.

Conform
14

Voorstel - Beschikbaarstellen middelen ten behoeve van renovatie IKC De
Wielen

Besluit
1. Een investeringskrediet van € 767.000 beschikbaar te stellen voor
renovatie van IKC De Wielen.
2. Een budget van € 232.000 voor sloop en aanpassing beschikbaar te
stellen voor renovatie van IKC De Wielen.
3. De sloopkosten cq. herstelkosten te dekken uit de algemene
bestemmingsreserve.
4. Vanuit de algemene bestemmingsreserve € 767.000 te storten in de
bestemmingsreserve kapitaallasten.
5. Het investeringskrediet van € 767.000 over een periode van 20 jaar
lineair af te schrijven en de hieruit volgende jaarlijkse kapitaallasten
voor het afschrijvingsdeel, zijnde € 38.350 te dekken door een
onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten.

Conform
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15.

Voorstel - Financiele afhandeling kindplaatsen 2020 ivm corona

Besluit
1. Kennis te nemen van de compensatie ouderbijdrage voor ouders die
gebruik maken van een door de gemeente gefinancierde kindplaats,
zoals die volgens de landelijke richtlijn heeft plaatsgevonden voor de
periode in het voorjaar 2020
2. In te stemmen met het hanteren van een aangepaste marge (van 10 %)
bij het verrekenen van onderbezetting van kindplaatsen voor het jaar
2020 (voor de periode januari - augustus)

Conform
Vastgesteld op 23 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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