Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

20-04-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 13 april 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 13 april 2021
vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Voorstel lokale dekking extra kosten ICT Verandert

Besluit
1. De kosten voor ICT Verandert van circa € 805.000 te dekken uit de
algemene reserve
2. De raad voor te stellen om de kosten voor ICT Verandert van circa €
805.000 te dekken uit de algemene reserve. (Enkel bestemd voor
college

Conform
4.

Voorstel - Uitgifte cumulatief preferente aandelen Stedin

Besluit
1. In te stemmen met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen
Stedin door de gemeente Papendrecht voor een maximaal bedrag van €
2,7 mln.
2. De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te
bekrachtigen met betrekking tot:
a. a. het rapport lange termijn financiering Stedin,
b. b. de samenvattingen van de rapporten van de AHC-adviseurs
Rothschild & Co en Capitium, op grond van het bepaalde in
artikel 25 derde lid Gemeentewet, in samenhang met artikel 10,
eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid van
bestuur.

3. In te stemmen met de Statutenwijziging en de wijziging van het
aandeelhoudersconvenant geagendeerd op de AvA van Stedin van 25
juni 2021.
4. In te stemmen met het besluit tot uitgifte van cumulatief preferente
aandelen voor maximaal €200 mln. geagendeerd op de AvA van Stedin
van 25 juni 2021.
5. Onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad besluiten
tot de verkrijging van cumulatief preferente aandelen, voor een
maximaal bedrag van € 2,7 mln en daarmee
a. a. besluiten tot aangaan van de investeringsovereenkomst en
intekenbrief,
b. b. besluiten tot het verlenen van een volmacht aan medewerkers
van Loyens & Loeff N.V om de Verkrijger te vertegenwoordigen
met betrekking tot:
i. het ondertekenen van de notariële akte van uitgifte van
cumulatief preferente aandelen op naam in het kapitaal
van Stedin Holding N.V.v aan, onder andere, de
Verkrijger conform de aan deze volmacht als bijlage
gehechte intekenbrief; en
ii. het doen van al dat door de Gevolmachtigde(n) als
noodzakelijk geacht wordt met als doel het
bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd door deze
volmacht.
6. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot:
a. het rapport lange termijn financiering Stedin,
b. de samenvattingen van de rapporten van de AHC-adviseurs
Rothschild & Co en Capitium,
(als bijlagen bij het voorstel) op grond van het bepaalde in artikel 25, tweede
lid Gemeentewet in samenhang met artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid
sub b Wet openbaarheid van bestuur.
7. De gemeenteraad voor te stellen deze geheimhouding in zijn
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen overeenkomstig artikel 25
lid 3 Gemeentewet.

Conform

Pagina 2

5.

Voorstel - Raadsinformatiebrief over financieel tekort Bureau OVL

Besluit
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over financieel tekort Bureau OVL vast
te stellen.
2. De raadsinformatiebrief over financieel tekort Bureau OVL door te
sturen naar de gemeenteraad.

Conform
6.

Voorstel - 1e wijziging Havenverordening Papendrecht 2020

Besluit
1. De Eerste wijziging van de Havenverordening Papendrecht 2020 vast te
stellen.
2. In te stemmen met de 1e wijziging Havenverordening Papendrecht
2020 en de bijbehorende toelichting. (Enkel bestemd voor college)

Conform
7.

Voorstel - Aanwijzen seizoensstandplaats oliebollen Meentpassage

Besluit
1. Aan de Meentpassage 24 conform de bijgevoegde kaart één
seizoensstandplaats aan te wijzen van maximaal 10 m2 voor het
verkopen van oliebollen en aanverwante producten voor de periode van
1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Conform
8.

Voorstel - Aanwijzing seizoensstandplaats Markt van Matena

Besluit
1. Een seizoensstandplaats bij het nieuwe voorzieningencentrum aan de
Markt van Matena aan te wijzen.
2. Het Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2021 vast te stellen.

Conform
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9.

Voorstel - Continuiteitsbijdrage leerlingenvervoer tweede lockdown i.v.m.
corona

Besluit
1. Een continuiteitsbijdrage te verstrekken aan De Vier Gewesten van 70%
van de niet gereden ritten tijdens de schoolsluiting in de tweede
lockdown (16 december 2020 t/m uiterlijk 28 februari 2021) onder te
stellen voorwaarden.

Conform
10.

Voorstel - Handhaven geheimhouding SOK gemeente Papendrecht en Fokker

Besluit
1. De geheimhouding op de samenwerkingsovereenkomst Gemeente
Papendrecht – Fokker / Fokker locatie Slobbengors inclusief de bijlagen
(datum stuk: 13-12-2011) te handhaven.
2. De gemeenteraad te adviseren geheimhouding op de
Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Papendrecht – Fokker / Fokker
locatie Slobbengors inclusief de bijlagen (datum stuk: 13-12-2011) te
handhaven. (Enkel bestemd voor college)

Conform
11.

Voorstel - Jaarstukken Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten

Besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag VZHG 2020
2. Kennis te nemen van het controleverklaring van de onafhankelijke
accountant.
3. Het jaarrapport 2020 VZHG vast te stellen en de ALV te adviseren in te
stemmen met het jaarrapport.
4. De contributietarieven VZHG voor 2022 vast te stellen en de ALV te
adviseren in te stemmen met de contributietarieven.
5. De concept begroting VZHG 2022 vast te stellen en de ALV te adviseren
in te stemmen met de concept begroting.
6. De brief aan de VZHG vast te stellen.
7. De brief aan de VZHG na vaststelling te versturen.

Conform
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12.

Voorstel - Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord ‘cao Aan de slag’

Besluit
1. In te stemmen met het onderhandelingsakkoord "cao Aan de slag"
2. De gemeentesecretaris opdracht te geven om via de eraadplegingsprocedure, namens het college, deze instemming over te
brengen richting VNG.

Conform
13.

Voorstel - Raadsinformatiebrief Pilot omgekeerd inzamelen Oostpolder april
2021

Besluit
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de pilot omgekeerd inzamelen
Oostpolder vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief over Pilot omgekeerd inzamelen Oostpolder
door te zetten naar de gemeenteraad.

Conform
Vastgesteld op 11 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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