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Wettelijke basis
Artikel 74, lid 2, van de Gemeentewet.

Voorstel tot: 
Het bespreken van de lijst van ingekomen en ter inzage gelegde stukken.

Gevraagde beslissing:

1).  De onder categorie I ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen (de betreffende stukken zijn al
als ingekomen stuk te boek gesteld en aan de orde geweest in de vergaderingen van de 
raadscommissies).

2).  De onder categorie II ingekomen stukken (die hierbij rechtstreeks te boek worden gesteld ten 
behoeve van de onderhavige vergadering van de gemeenteraad) als volgt te behandelen:

A. De ingekomen stukken (afkomstig van derden) voor kennisgeving aannemen;
B. De ingekomen stukken (afkomstig van derden) in handen stellen van het college ter afdoening;
C. De ingekomen stukken (afkomstig van derden) in handen stellen van het college voor advies;
D. De ingekomen stukken (afkomstig van het college) voor kennisgeving aannemen; 
E. De antwoorden (afkomstig van het college) op RvO ex art. 40 vragen voor kennisgeving 

aannemen;
F. Stand van zaken toezeggingen en moties voor kennisgeving aannemen;
G. Stand van zaken Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen; 
H. Besluitenlijst (afkomstig van het college) voor kennisgeving aannemen.

 

Financiële consequenties

Aan de raad

I. Verzocht wordt de hieronder vermelde stukken (ten behoeve van de raadscommissies) voor 
   kennisgeving aan te nemen:   

Voor de commissie ABZ van 13 februari 2023
SAL A01. 20230202 VNG, Lbr 23004 Wijziging Model Reintegratieverordening Participatiewet
in verband met Wet Uitvoeren Breed Offensief
D01. 20230120 RIB Aanbieding collegeprogramma
D02. 20230209 RIB uitslag Draagvlakmeting BIZ Positieve uitkomst
E01. 20230208 Beantwoording Art 40 vragen OP - Vuurwerkoverlast- hekken PJ Oudstraat

Voor de commissie RUIMTE van 15 februari 2023
E01. 20230208 Beantwoording artikel 40 vragen PvdA locatiekeuze transformatorhuis Het Havenhoofd

II. Verzocht wordt de hieronder vermelde stukken (ten behoeve van de gemeenteraad) als volgt af te 
    handelen:
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A.  De hieronder genoemde stukken (afkomstig van derden) worden voor kennisgeving aangenomen: 
A01. 20230209 VNG_Ledenbrief_Oproep-bijdrage-Giro555-Turkije-en-Syrie
A02. 20230213 VNG-Ledenbrief-Gezond-en-Actief-Leven-Akkoord-GALA-en-aanvragen-brede-SPUK
A03. 20230220 VRZHZ Informatiebrief betreffende bevindingen omtrent herfinanciering leningenportefeuille 
(2021)
A04. 20230222 Jaarverslag Rekenkamercommissie Papendrecht 2022
A05. 20230227 VNG Lbr 23007 Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023
A06. 20230302 Voortgangsbrief PVI aan leden RVO
A07. 20230303 Papendrechtse progressieve agenda
*Brieven die niet openbaar zijn (ivm persoonsgegevens), kunnen opgevraagd worden bij de griffie.

B.  De hieronder genoemde stukken (van derden) worden ter afdoening in handen gesteld van het college:    
B01. 20230213 Brief inwoner Plaagdierbestrijding Wipmolen NIET OPENBAAR
B01. 20230213 Brief inwoner Plaagdierbestrijding Wipmolen
B02. 20230227 Brief inwoner Moskee Gebedsruimte te Papendrecht NIET OPENBAAR
B02. 20230227 Brief inwoner Moskee Gebedsruimte te Papendrecht

C.  Het hieronder genoemde stukken (van derden) worden ter advies in handen gesteld van het college: 

D.  De hieronder genoemde stukken (afkomstig van het college) worden voor kennisgeving aangenomen:
D01. 20230216 RIB energiecrisis en armoede nadere informatie def

E.   De hieronder vermelde antwoorden (afkomstig van het college) op RvO ex art. 40 vragen worden voor    
kennisgeving aangenomen:

E01. 20230221 beantwoording Artikel 40 vragen OP -Verplaatsen manege Papendrechtse Ruiter Club (PRC) ivm 
woningbouw

F.   Stand van zaken toezeggingen en moties, wordt voor kennisgeving aangenomen:

G.  Stand van zaken Lange Termijn Agenda, wordt voor kennisgeving aangenomen: 

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

de voorzitter van de gemeenteraad,

M.J.M van Driel
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