Openbare Besluitenlijst Collegevergadering
Datum

06-04-2021

Tijd

9:30 - 11:30

Locatie

MS Teams

Voorzitter

A.J. Moerkerke

Omschrijving
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openbare besluitenlijst college 30 maart 2021

Besluit
1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 30 maart 2021
vast te stellen.

Conform
3.

Voorstel - Benoeming lid RvT stichting OPOPS

Besluit
1. De heer J.H. Dijkstra, op bindende voordracht van de Raad van Toezicht
en de personeels- en oudergeleding van de GMR, te benoemen als lid
van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht-Sliedrecht (OPOPS).

Conform
4

Voorstel - Realiseren van Woonrijpmaken Wouter Oemlaan en Cornelis
Hoyncklaan

Besluit
1. De opdracht voor de uitvoering van het werk "Woonrijpmaken Wouter
Oemlaan en Cornelis Hoyncklaan" te verstrekken aan aannemersbedrijf
G. Schepers BV.

Conform
5

Voorstel - Uitbreiding aanwijzing toezichthouder kinderopvang

Besluit
1. De directeur publieke gezondheidszorg van de Dienst Gezondheid &
Jeugd Zuid-Holland Zuid aan te wijzen als toezichthouder zoals
bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang.
2. De directeur publieke gezondheidszorg van de Dienst Gezondheid &
Jeugd Zuid-Holland Zuid aan te wijzen als toezichthouder op de
naleving van de in hoofdstuk Va ‘Tijdelijke bepalingen bestrijding

epidemie covid-19’ van de Wet Publieke gezondheid gestelde regels in
de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid van die wet.
3. De directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats
één of meerdere medewerkers te machtigen om onder
verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg op te
treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de
Wet publieke gezondheid, voor zover dit het toezicht op de naleving
betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels
in de kinderopvang.

Conform

Vastgesteld op 13 april 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke
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