Openbare Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

30-03-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 23 maart 2021

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

Conform
3.

Voorstel -Ontwikkelplan fietsstructuur en Mobiliteitsplan

Besluit
1. De raadsinformatiebrief over het ontwikkelplan fietsstructuur en
Mobiliteitsplan vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief te verzenden naar de gemeenteraad.

Aangehouden
4.

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vraag PAB inzake priklocatie

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van de
fractie PAB inzake de priklocatie
2. Bijgevoegde RIB over de priklocatie vast te stellen.
3. De RIB over de priklocatie door te zetten naar de raad.

Conform
5.

Procesgang voorstel Financiële effecten ICT Verandert

Besluit

1. De raadsinformatiebrief ten aanzien van de procesgang rondom het
voorstel Financiële effecten ICT Verandert vast te stellen.
2. De raadsinformatiebrief ten aanzien van de procesgang rondom het
voorstel Financiële effecten ICT Verandert aan de raad toe te sturen.

Conform
6.

Voorstel - Evenementen en corona

Besluit
1. Kennis te nemen van de brief van het Veiligheidsberaad.
2. Kennis te nemen van de regionale afspraak ten aanzien van
evenementen.

Conform
7.

Voorstel- Wegsleepverordening Papendrecht 2021

Besluit
1. De Wegsleepverordening Papendrecht 2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de Wegsleepverordening Papendrecht 2021. (Enkel
bestemd voor college)
3. Akkoord te gaan met de Overeenkomst over voertuigen te laten
verwijderen, op te slaan en te verkopen, te vernietigen of om niet aan
derden in eigendom over te dragen met Bergings Centrale Drechtsteden
B.V en Autobedrijf De Heer B.V. nadat de gemeenteraad de verordening
heeft vastgesteld. (Enkel bestemd voor college)

Conform
8.

Voorstel- Aanpassing legesverordening 2021 op grond van artikel 10
Legesverordening

Besluit
1. Aanpassing van het tarief van de volgende artikelen in de Hoofdstukken
2 en 3 van de actuele legesverordening naar het nieuwe tarief:
Voor de reisdocumenten:
de artikelen 1.2.1.1., 1.2.2.1. en 1.2.3.1. van € 68,00 naar € 74,70;
de artikelen 1.2.1.2., 1.2.2.2., 1.2.3.2. en 1.2.4. van € 53,50 naar € 56,50;
het artikel 1.2.5.1. van € 52,00 naar € 64,00;
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het artikel 1.2.5.2. van € 30,73 naar € 32,90;
het artikel 1.2.6. van € 49,86 naar € 50,91;
Voor de rijbewijzen:
het artikel 1.3.1. van € 40,50 naar € 41,00.

Conform
9.

Voorstel- Tijdelijke terrassen

Besluit
1. De voorgestelde werkwijze voor tijdelijke horecaterrassen tot 1 april
2022 vast te stellen.
2. De richtlijnen voor de tijdelijke horecaterrassen vast te stellen.
3. De RIB over de tijdelijke horecaterrassen vast te stellen

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

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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