Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

31-08-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.M.M. Jetten

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 13 juli 2021

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

Conform
3.

Voorstel - Bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht IBT2022

Besluit:
1. De provincie Zuid-Holland te berichten dat de gemeente Papendrecht
inhoudelijke geen op- of aanmerkingen danwel aanvullingen heeft op
voorliggende model-bestuursovereenkomst IBT2022 en de eerste opzet
van het Uitvoeringsprogramma IBT2022.

Conform
4.

Voorstel - Eerste Concernrapportage 2021

Besluit:
1. De Eerste Concernrapportage 2021, inclusief reservemutaties vast te
stellen
2. Het positieve resultaat van Programmabegroting 2021 van € 578.000
positief bij te stellen met € 383.000 tot een voordelig resultaat van €
961.000.
3. In te stemmen met het gewijzigd investeringsprogramma 2021 op basis
van de Eerste Concernrapportage 2021
4. In te stemmen met de Coronabegroting

5. De Eerste Concernrapportage 2021, inclusief reservemutaties ter
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen (Enkel bestemd voor
college)

Conform
5.

Voorstel - Eerste voortgangsbericht Sociaal Domein 2021

Besluit:
1. Het 1ste Voortgangsbericht Sociaal Domein 2021 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het Inhoudelijk jaarverslag 2020 Sterk
Papendrecht en het Behoefteonderzoek Vrijwilligerspunt Papendrecht.
3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief over het 1ste Voortgangsbericht Sociaal Domein
2021, het Inhoudelijk jaarverslag 2020 Sterk Papendrecht en het
Behoefteonderzoek Vrijwilligerspunt Papendrecht.

Conform
6.

Voorstel - Haalbaarheidsonderzoek toekomst huisvesting VO

Besluit:
1. Het haalbaarheidsonderzoek "Naar toekomstbestendige VO-scholen in
Papendrecht" vast te stellen.
2. Het haalbaarheidsonderzoek als basis te gebruiken voor de verdere
uitwerking van het project.
3. Scenario 2 als voorkeursscenario aan te wijzen.
4. Het college opdracht te geven om voorafgaande aan de verdere
uitwerking van scenario 2 een ruimtelijk programma van eisen op te
stellen waarin keuzes worden gemaakt over de gewenste ruimtelijke
kwaliteit op beide schoollocaties.
5. Het college opdracht te geven om op basis van het ruimtelijk
programma van eisen en de programma's van eisen van de scholen een
voorlopig stedenbouwkundig ontwerp te maken.
6. Het college opdracht te geven om een dekkingsplan op te stellen waarin
inzichtelijk wordt gemaakt hoe de ontwikkeling betaald kan worden.
7. De raad voor te stellen om het haalbaarheidsonderzoek "Naar
toekomstbestendige VO-scholen" in Papendrecht vast te stellen. (Enkel
bestemd voor college)
8. De raad voor te stellen om het haalbaarheidsonderzoek als basis te
gebruiken voor de verdere uitwerking van het project. (Enkel bestemd
voor college)
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9. De raad voor te stellen om scenario 2 als voorkeursscenario aan te
wijzen. (Enkel bestemd voor college)

Conform
7.

Voorstel - Vaststellen aanvraagformulier economische stimuleringsmaatregel

VBsluit:
1. Het bijgevoegde aanvraagformulier Coronasteun ondernemers
Papendrecht vast te stellen
2. Aanvragen van horecaondernemers- via een aparte procedure en door
tussenkomst van de gemeentelijke accountmanagers- te geleiden naar
adviesbureau HorecaAdviesBureau (HAB)

Aangehouden
8.

Voorstel - Vaststelling Verordening en Regeling gegevensverstrekking
basisregistratie personen (BRP)

Besluit:
1. De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te
stellen.
2. De raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen vast te stellen (Enkel bestemd voor college)
3. De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te
stellen onder de opschortende voorwaarde van vaststelling van de
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen. (Enkel
bestemd voor college)

Conform na verwerking van de aanpassing
9.

Bestuursopdracht groen

Besluit:
1. De bijgevoegde bestuursopdracht groen vast te stellen.

Conform
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10.

Voorstel - Asfaltvervanging 2021 - Gunning uitvoering

Besluit:
1. De opdracht voor de uitvoering van het werk "Asfaltvervanging 2021" te
verstrekken aan aannemersbedrijf KWS Infra B.V. te Zwijndrecht.

Conform
11.

Voorstel - Beantwoording art.40 vragen OP PFAS in drinkwater

Besluit:
1. Vast te stellen van de beantwoording van de artikel 40 vragen van OP
over het PFAS gehalte in drinkwater en PFAS inname door de bevolking.
2. Door te sturen van de beantwoording van de artikel 40 vragen van OP
over het PFAS gehalte in drinkwater en PFAS inname door de bevolking
naar de raad.

Conform
12.

Voorstel - Verlenging dienstverlening BDO audit & assurance BV

Besluit:
1. De lopende overeenkomst met BDO audit & assurance B.V. met één jaar
te verlengen.
2. Een nieuwe overeenkomst aan te gaan met BDO audit & assurance B.V.
voor controlejaar 2022 met 2023 als optiejaar.
3. De griffier opdracht te geven de contractvorming met BDO audit &
assurance B.V. af te ronden.
4. Op basis van artikel 25 Gemeentewet, juncto artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur voor de duur van de overeenkomst
geheimhouding te bekrachtigen op de brief van BDO Audit & Assurance
B.V. van 24 augustus 2021 over de kosten controle jaarrekening 2021.
5. Op basis van artikel 25 Gemeentewet, juncto artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur voor de duur van de overeenkomst
geheimhouding te bekrachtigen op de brief van BDO Audit & Assurance
B.V. van 24 augustus 2021 betreffende het voorstel
jaarrekeningcontrole 2022 en 2023.
6. De gemeenteraad te adviseren de lopende overeenkomst met BDO audit
& assurance B.V. met één jaar te verlengen. (Enkel bestemd voor
college)
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7. De gemeenteraad te adviseren een nieuwe overeenkomst aan te gaan
met BDO audit & assurance B.V. voor controlejaar 2022 met 2023 als
optiejaar. (Enkel bestemd voor college)
8. Op basis van artikel 25 Gemeentewet, juncto artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding te leggen op de brief van
BDO Audit & Assurance B.V. van 24 augustus 2021 over de kosten
controle jaarrekening 2021. (Enkel bestemd voor college)
9. Op basis van artikel 25 Gemeentewet, juncto artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding te leggen op de brief van
BDO Audit & Assurance B.V. van 24 augustus 2021 betreffende het
voorstel jaarrekeningcontrole 2022 en 2023. (Enkel bestemd voor
college)

Conform na verwerking van de aanpassing
13.

Voorstel - Subsidiebeschikking cadeaubonnen energiebesparende maatregelen
inwoners Papendrecht

Besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak cadeaubonnen kleine
energiebesparende maatregelen voor inwoners van Papendrecht.
2. Het Regionaal Energieloket voor de uitvoering van het plan van aanpak
€ 104.580,- subsidie toe te kennen vanuit de Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen (RREW).

Conform
14.

Voorstel - Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)

Besluit:
1. Kennis te nemen van de stimuleringsregeling Regeling Reductie
Energieverbruik Woningen (RREW).
2. Akkoord te gaan met de uitvoering van de regeling door het
Energieloket Papendrecht.
3. Kennis te nemen van de resultaten van de eerdere Regeling Reductie
Energieverbruik (RRE).
4. De raad te informeren door het aanbieden van de raadsinformatiebrief.

Conform
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15.

Voorstel - Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Papendrecht
2022

Besluit:
1. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Papendrecht
2022, de bijbehorende algemene toelichting en artikelsgewijze
toelichting vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om de Verordening bekostiging
leerlingenvervoer gemeente Papendrecht 2022, de bijbehorende
algemene toelichting en artikelsgewijze toelichting vast te stellen.
(Enkel bestemd voor college)

Conform
16.

Voorstel - Wijziging legesverordening (Nederlandse Identiteitskaart)

Besluit:
1. Het tarief van artikel 1.2.5.1 van € 64,00 naar € 67,55 aan te passen.
2. Artikelnummer 1.5.2 te wijzigen in 1.2.5.2 en het tarief in dit artikel
van € 32,90 naar € 36,45 te wijzigen.
3. Artikelnummer 1.2.6 te wijzigen in 1.2.7
4. Artikelnummer 1.2.6 toe te voegen met de volgende tekst en tarief: van
een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met
een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon het
tarief van € 32,90

Conform
17.

Voorstel - VNG Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025

Besluit:
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025.
2. De gemeentesecretaris opdracht te geven om via de eraadplegingsprocedure, namens het college, deze instemming over te
brengen richting VNG.

Conform
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18.

Voorstel - Zienswijze begrotingswijziging 2021 SOJ

Besluit:
1. De zienswijze, zoals verwoord in bijgaande brief, naar voren te brengen
op de begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
2. De raad voor te stellen een zienswijze, zoals verwoord in bijgaande
brief, naar voren te brengen op de begrotingswijziging 2021 van de
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Conform
Vastgesteld op 7 september 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de locosecretaris,

de waarnemend burgemeester,

P. Naeije, MSc

mr. drs. A.M.M. Jetten
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