Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

29-06-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

Mededeling:
Per 1 juli wordt GRIP 4 afgeschaald.
2.

Openbare besluitenlijst college 22 juni 2021

Besluit:
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 22 juni 2021
vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Start vroegsignalering schulden op basis van betalingsachterstanden

Besluit:
1. Te starten met het vroegsignaleren van schulden op basis van
betalingsachterstanden.
2. Het restrisico betreffende de taakverdeling tussen de SDD en de
gemeente te accepteren.
3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
4. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de
gemeenteraad.

Conform
4.

Voorstel - Vaststellen jaarverslag gemeentearchivaris 2020

Besluit:
1. Het jaarverslag van de gemeentearchivaris vast te stellen.
2. De bijgevoegde reactie op het jaarverslag vast te stellen.
3. Het vastgestelde jaarverslag en de reactie van het college aan de
provincie te verzenden.
4. De bijgevoegde raadinformatiebrief vast te stellen.

5. De gemeenteraad met bijgaande raadinformatiebrief te informeren.

Conform
5.

Voorstel - Vaststelling Uitvoeringsplan Dienstverlening 2021 - 2023

Besluit:
1. Het Uitvoeringsplan Dienstverlening 2021 - 2023 vast te stellen
2. De bijgevoegde raadinformatiebrief vast te stellen.
3. De gemeenteraad met bijgaande raadinformatiebrief en Uitvoeringsplan
Dienstverlening 2021 - 2023 te informeren.

Conform
6.

Voorstel - Ontvangst onverschuldigde betaling

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief over terugontvangst van de onverschuldigde
betaling vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform
7.

Voorstel - Beantwoording Wmo-adviesraad inzake inclusieagenda

Besluit:
1. In te stemmen met beantwoording van de brief van de Wmo-adviesraad
inzake inclusieagenda met bijgevoegde conceptbrief.

Conform
8.

Voorstel - Inspraak ruimtelijke scenario's HV VO

Besluit:
1. In te stemmen met de notitie Ruimtelijke verkenning scenario’s VOscholen.
2. Belangstellenden gedurende de periode van 1 maand in de gelegenheid
te stellen om aandachtspunten voor de verdere uitwerking van een nog
te bepalen voorkeursvariant mee te geven.

Conform
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9.

Voorstel - Terugkoppeling verkeersveiligheidsaudit Burgemeester Keijzerweg –
Veerweg en Andoornlaan

Besluit:
1. De raadsinformatiebrief over de verkeersveiligheidsaudits vast te
stellen.
2. De raadsinformatiebrief te verzenden naar de raad.

Conform
10.

Voorstel - Vaststelling uitvoeringsplan SUWI

Besluit:
1. Het bijgaande concept uitvoeringsplan SUWI vast te stellen.
2. De gemeente Dordrecht te laten weten dat u het uitvoeringsplan heeft
vastgesteld.

Conform
11.

Voorstel - Verbouwen gebouw naar twee woonruimten Goudenregenstraat 20

Besluit:
1. Een vergunning op grond van de hardheidsclausule te verlenen voor het
verbouwen van een pand naar twee woonruimten op het adres
Goudenregenstraat 20.

Conform
12.

Voorstel - Verordening Jeugd

Besluit:
1. De eerste wijziging verordening jeugdhulp Papendrecht 2018 vast te
stellen
2. De raad voor te stellen de eerste wijziging verordening jeugdhulp
Papendrecht 2018 vast te stellen.
3. Na besluitvorming door de raad voor publicatie en consolidatie van de
wijzigingsverordening inclusief toelichting zorg te dragen.

Conform
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13.

Voorstel - Renovatie Lancastermonument Papendrecht

Besluit:
1. Toestemming te verlenen om beplanting en bestrating te vervangen,
conform bijgevoegd ontwerp, waaraan voor de gemeente geen kosten
verbonden zijn.
2. Een bijdrage van € 2.000,00 beschikbaar te stellen voor het vervangen
van de gedenkplaat op het Lancastermonument

Conform
Vastgesteld op 6 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de wnd. burgemeester,

J.M. Ansems

A.M.M. Jetten
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