
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 23-06-2020 

Tijd 9:00 - 11:30 

Locatie Oosteind 

Voorzitter A.J. Moerkerke 

Omschrijving  

 

  

1. 

 

Vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 16 juni 2020 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 juni 2020 vast te 

stellen. 

Conform met verwerking van de opmerking van wethouder Paans.  

 

3. 

 

Voorstel - overkapping 

Besluit 

Het college besluit om: 

1. Het handhavingstraject te vervolgen. 

Niet conform. Het college besluit tot het legaliseren van voornoemde 

overkapping op basis van de volgende argumenten: 

- Er zijn geen vergelijkbare situaties langs het dijklint waardoor er op dit 

moment geen precedentwerking ontstaat; 

- Er is een interpretatieverschil bij de uitleg van de dijkvisie. Het college 

beoordeelt deze situatie in de geest van de dijkvisie. 

- Welstand heeft niet negatief geadviseerd over de situatie. 

- Het advies van Welstand over een aangepaste kleurstelling wordt 

overgenomen.  

 

4. 

 

Voorstel - principebesluit verplaatsing benzinestation 

Besluit 

1. Onder de in dit voorstel beschreven voorwaarden in principe instemmen 

met het verplaatsen van de benzinepomp aan de hoek 

Veerweg/Vondellaan naar een locatie aan de Ketelweg 18 

Aangehouden, het college wil het voorstel aangevuld hebben met concrete 

voorwaarden zodat deze aan het begin van het haalbaarheidsonderzoek 

bekend zijn bij de initiatiefnemer. 
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5. 

 

Voorstel - Kaderbrief 2021 - 2025 

Besluit 

1. De kaderbrief 2021 - 2025 vast te stellen en aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

2. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de Kaderbrief 

2021 – 2025 

Conform met verwerking van de opmerkingen van wethouder Janssen.  

 

6. 

 

Voorstel - Reactie college op mail Rivierendriesprong inzake beslaglegging 

Besluit 

1. De email van de heer Van Herwijnen, waarin hij reageert op de 

beslaglegging, te beantwoorden conform bijgevoegde brief. 

Conform met verwerking van de voorgestelde aanpassingen.  

 

7.  Voorstel - vooroverleg vergunning uitbreiding terras restaurant Jut en Jul 

Besluit 

1. De aanvraag in vooroverleg voor de uitbreiding van het terras van 

restaurant Jut en Jul, zoals deze nu voorligt, af te wijzen. 

Conform   

 

8.  

 

Voorstel - Brief aan ministeries van Financiën en BZK over financiële positie 

gemeente 

Besluit 

1. Bijgevoegde brief aangaande de financiële positie van Papendrecht 

verzenden aan de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

Conform met verwerking van de voorgestelde aanpassing. 

 

9.  

 

Voorstel - Reactie college op motie D66 "Signalerend huisbezoek" 

Besluit 

1. De motie van D66 mbt "Signalerend huisbezoek ouderen" conform 

bijgevoegde brief aan raad te beantwoorden. 

Conform 
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10. 

 

Voorstel - beslissing op bezwaar Wob 

Besluit 

1. Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het 

bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand 

te laten met aanvulling van de motivering zoals weergegeven in het 

advies en met het alsnog beschikbaar stellen van twee mailpassages: 

I. de weggelakte delen op pagina 4 van e-mail 118; 

II. het tekstvoorstel uit e-mail 144 voor zover het niet afwijkt van 

het nadien verzonden werkelijke bericht. 

Conform 

 

11. RIB corona 17 juni 

Besluit 

De RIB corona van 17 juni vast te stellen. 

Conform 

 

 

Vastgesteld op 30 juni 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht. 

De secretaris (wnd.), de burgemeester, 

 

 

P. Naeije  A.J. Moerkerke 

 

 

 


