










Openbare besluitenlijst Collegevergadering 
Datum 05-07-2022

Tijd 9:30 - 13:15 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter A.M.M. Jetten

1 Opening en vaststellen agenda 

2. Openbare besluitenlijst collegevergadering 27 juni 2022

 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 27 juni 2022
vast te stellen.

3. Openbare besluitenlijst collegevergadering 29 juni 2022

 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 29 juni 2022
vast te stellen.

4. Voorstel - Voorontwerpbestemmingsplan Veerpromenade Markt

 

1. Geen milieueffectrapport te laten opstellen;
2. Het wettelijk vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan

'Veerpromenade Markt' te starten;
3. De kennisgeving dat het bestemmingsplan 'Veerpromenade Markt'

wordt voorbereid te publiceren
4. De raadsinformatiebrief over het voorontwerpbestemmingsplan

'Veerpromenade Markt' vast te stellen;
5. De raadsinformatiebrief over het voorontwerpbestemmingsplan

'Veerpromenade Markt' toe te sturen aan de gemeenteraad.
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5. Voorstel - Toevoegen subsidie Provincie aan krediet Andoornlaan

 

1. Het subsidiebedrag van de provincie 75.000 aan het beschikbare
krediet voor de (brom)fietsoversteek Andoornlaan toe te voegen

2. Het krediet te verwerken in de planning- en control cyclus.

6. Voorstel - Erfpacht heruitgeven "Papendrechtse Ruiter Club

 

1. De grond aan de Amberdreef 40 voor 20 jaar in erfpacht uit te geven.
2.

7. Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen OP inzake het bestuursakkoord

 

1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen
gesteld door OP over het bestuursakkoord en n.a.v. de commissie ABZ
van 20 juni 2022 vast te stellen.

2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen
gesteld door OP over het bestuursakkoord en n.a.v. de commissie ABZ
van 20 juni 2022 te verzenden aan de gemeenteraad.

 

8. Voorstel - Raadsinformatiebrief inzake Wmo-vervoer in de Drechtsteden

 

1. De raadsinformatiebrief over het Wmo-vervoer in de Drechtsteden vast
te stellen.

2. De raadsinformatiebrief over het Wmo-vervoer in de Drechtsteden te
verzenden aan de gemeenteraad.
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9. Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen PvdA inzake het formatieproces

 

1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen
gesteld door de PvdA over de formatie vast te stellen.

2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen
gesteld door de PvdA over de formatie te verzenden aan de
gemeenteraad.

10. Voorstel - RIB aanpak energiearmoede

 

1. De raadsinformatiebrief over Stand van zaken aanpak energiearmoede
vast te stellen.

2. De raadsinformatiebrief over Stand van zaken aanpak energiearmoede
te verzenden aan de gemeenteraad.

11. Voorstel - Vlaggenprotocol gemeente Papendrecht

 

1. Het vlaggenprotocol voor de gemeente Papendrecht vast te stellen.
2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over het vlaggenprotocol vast te

stellen.
3. De raadsinformatiebrief over het vlaggenprotocol te verzenden aan de

gemeenteraad.

12. Voorstel - Ontwerpbestemmingsplan Oosteind 72 te Papendrecht

 

1. het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' vast te
stellen

2. het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' gedurende
zes weken ter inzage te leggen

3. in te stemmen met het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet
geluidhinder Oosteind 72 te Papendrecht' en dit ontwerpbesluit
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tezamen met het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te 
leggen 

4. het eerder genomen ontwerpbesluit tot het niet vaststellen van een
exploitatieplan zes weken ter inzage te leggen

5. het eerder genomen besluit om geen milieueffectrapportage op te
stellen zes weken ter inzage te leggen

6. de raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind
72 te Papendrecht' vast te stellen

7. de raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind
72 te Papendrecht' toe te sturen naar de gemeenteraad.

13. Voorstel - Verkoop woning Oosteind 24

 

1. De woning Oosteind 24 via een makelaar in de vrije verkoop aan te
bieden.

14. Voorstel - Beeldkwaliteitsparagraaf PC Hooftlaan 180

 

1. De concept beeldkwaliteitsparagraaf PC Hooftlaan 180 vast te stellen en
gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Vastgesteld op 23 augustus 2022 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris, de waarnemend burgemeester, 

J.M. Ansems MSc  mr. drs. A.M.M. Jetten 


