Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

21-12-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 14 december 2021

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 14 december
2021 vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Besluit op bezwaar milieuneutrale omgevingsvergunning
Rivierendriesprong

Besluit:
1. Het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen.
2. Het bezwaarschrift tegen de buitenbehandeling stelling van de
aanvraag van de omgevingsvergunning ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
4. Het besluit bekend te maken door de beslissing op het bezwaarschrift
aan de bezwaarmaker toe te zenden.

Conform
4.

Voorstel - Memo onderzoek herijking Gemeentefonds

Besluit:
1. Kennis nemen van de memo betreffende onderzoek herijking
Gemeentefonds

Conform

5.

Voorstel - Actualisatie stukken nav Alcoholwet

Besluit:
1. De alcoholverordening vast te stellen
2. De raad voor te stellen de alcoholverordening vast te stellen. (Enkel
bestemd voor college)
3. Het aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar en
Toezichthouder vast te stellen. (Enkel bestemd voor college)
4. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester om de
beleidsregels Handhaving horeca en alcohol en handhavingsmatrix vast
te stellen (op voorwaarde dat de raad de alcoholverordening
vaststelt). (Enkel bestemd voor college)

Conform
6.

Voorstel - 2e wijziging Algemene plaatselijke verordening

Besluit:
1. De 2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening vast te
stellen
2. De raad voor te stellen de 2e wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening vast te stellen. (Enkel bestemd voor college)

Conform
7.

Voorstel - Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Besluit:
1. Het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2021-2023 vast te stellen
2. De gemeenteraad voor te stellen om het Preventie- en handhavingsplan
Alcohol 2021-2023 vast te stellen (Enkel bestemd voor college)

Conform
8.

Voorstel - Verslag vaststelling subsidies 2020

Besluit:
1. Het verslag subsidievaststelling 2020 vast te stellen;
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen;
3. De raadsinformatiebrief met het verslag subsidievaststelling 2020 te
verzenden aan de gemeenteraad;
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4. De raadsinformatiebrief met het verslag subsidievaststelling 2020 te
verzenden aan de adviesraden;

Conform met het mandaat voor wethouder Paans om de vaststelling van de
subsidie van het Oranjecomité nog te verwerken in het verslag.
9.

Voorstel - RIB Opkomstbevordering verkiezingen

Besluit:
1. de bijgevoegde RIB over de opkomstbevordering bij de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vast te stellen
2. de bijgevoegde RIB toe te zenden aan de gemeenteraad

Conform
10.

Voorstel - Meerjarenplan baggeren vijvers en watergangen 2022-2026

Besluit:
1. Het meerjarenplan baggeren vijvers en watergangen 2022-2026 vast te
stellen.

Conform
11.

Voorstel - Lokale uitvoering participatieplekken

Besluit:
1. Het Uitvoeringskader Participatieplekken gemeente Papendrecht vast te
stellen.
2. De subsidieregeling Participatieplekken Papendrecht vast te stellen.
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de
gemeenteraad.

Conform
12.

Voorstel - Besluit op bezwaar tegen rentebeschikking V Herwijnen Beheer BV

Besluit:
1. Het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen.
2. Het tegen de rentebeschikking ingediende bezwaarschrift ongegrond te
verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
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4. Het besluit bekend te maken door de beslissing op het bezwaarschrift
aan de bezwaarmaker toe te zenden.

Conform
13.

Voorstel - Herziening Mandaatbesluit, regeling Budgetbeheer,
Organisatiebesluit

Besluit:
1. Vast te stellen het Organisatiebesluit gemeente Papendrecht 2022
2. Vast te stellen het Algemeen mandaatbesluit inclusief de algemene en
artikelsgewijze toelichting en het mandaatregister
3. Vast te stellen de Vervangingsregeling gemeentesecretaris / algemeen
directeur
4. Vast te stellen de Regeling Budgetbeheer 2022

Conform
Vastgesteld op 11 januari 2022
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

J.M. Ansems MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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