Agenda Collegevergadering
Datum

23-03-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 16 maart 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 16 maart 2021
vast te stellen

Conform
3.

Voorstel - Beantwoording Wmo-adviesraad inzake onafhankelijke
cliëntondersteuning

Besluit
1. in te stemmen met beantwoording van de brief van de Wmo-adviesraad
inzake onafhankelijk cliëntondersteuning met bijgevoegde conceptbrief

Conform
4.

Voorstel - Beantwoording Wmo-adviesraad inzake onbeantwoorde brieven

Besluit
1. in te stemmen met beantwoording van de brief van de Wmo-adviesraad
inzake onbeantwoorde brieven met bijgevoegde conceptbrief

Conform
5.

Voorstel - Concept reactie op GR Sociaal

Besluit
1. Kennis te nemen van de Hoofdlijnennotitie GR Sociaal.
2. De bijgaande concept-raadsinformatiebrief en concept reactie op de
hoofdlijnennotitie vast te stellen.

3. De hoofdlijnennotitie met de raadsinformatiebrief en concept reactie
aan de raad te sturen, voor het ophalen van aandachtspunten.

Conform
6.

Voorstel - Aanwijzen van bouwterrein Land van Matena

Besluit
1. Het gebied van het project "Land van Matena woongedeelte" op grond
van punt 6 van de tarieventabel van de Verordening precariobelasting
2019 tot een bouwterrein aan te wijzen.

Conform
7.

Voorstel - Aftreden lid Wmo-adviesraad maart 2021

Besluit
1. In te stemmen met het aftreden van mevrouw M. Gaartman-Benschop
als lid van de Wmo-adviesraad per 1 maart 2021.
2. Mevrouw Gaartman-Benschop een bedankbrief te sturen.
3. De Wmo-adviesraad op de hoogte te brengen van dit besluit.

Conform
8.

Voorstel - Bestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 130'

Besluit
1. geen milieueffectrapport te laten opstellen;
2. het wettelijk vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan
'Papendrecht, nabij Oosteind 130' te starten en het
ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0590.BPOosteind130-2001)
gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan “Oosteind 84” gedurende
zes weken ter inzage te leggen;
3. in te stemmen met het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet
geluidhinder bestemmingsplan Papendrecht, nabij Oosteind 130' en dit
ontwerpbesluit tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan gedurende
zes weken ter inzage te leggen;
4. geen exploitatieplan op te stellen;
5. de bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en toe te zenden aan
de gemeenteraad.

Conform
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9.

Voorstel - teruggave leges

Besluit
1. De leges voor, de op 23 november 2020 afgegeven
omgevingsvergunning 698,00 euro terug te geven.

Conform

10.

Voorstel- Benoeming leden Wmo-adviesraad

Besluit
1. Mevrouw A. Stigter te benoemen tot lid van de Wmo-adviesraad per 1
april 2021.
2. Mevrouw P. de Roo-Viskil te benoemen tot lid van de Wmo-adviesraad
per 1 april 2021.

Conform
11.

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vraag OP inzake corona steunfonds

Besluit
1. In te stemmen met de concept RIB en deze door te leiden naar de raad.
2. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vraag van de
fractie OP inzake corona steunfonds.

Conform
Vastgesteld op 30 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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