
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 26-10-2021 

Tijd 9:30 - 11:30 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter A.M.M. Jetten 

  

   

1. 

 

 Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

 Openbare besluitenlijst college 12 oktober 2021 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 12 

oktober 2021 vast te stellen. 

Conform 
 

3. 

 

 Samenwerking GKN/Fokker  

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel samenwerking gemeente Papendrecht met 

GKN/Fokker op verzoek van GKN/Fokker tekstueel te wijzigen. 

2. Op basis van artikel 25 Gemeentewet, juncto artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur geheimhouding te leggen op de brief 

van Fokker Technologies Group B.V. over investering in 

Papendrecht d.d. 22 oktober 2021 de duur van de samenwerking 

van de gemeente Papendrecht met GKN/Fokker. 

3. Het gewijzigd voorstel inclusief aanvullende bijlage aan te bieden 

aan de gemeenteraad 

Conform 
 

4. 

 

 Voorstel - Keuze voorkeursvariant afvalinzameling Papendrecht 

Besluit: 

1. Omgekeerd inzamelen restafval met diftar vast te stellen voor de 

gemeente Papendrecht. 

2. Zo spoedig mogelijk na de operationele invoering van de variant 

omgekeerd inzamelen van het restafval de invoering van diftar in 

te voeren. 

3. De exacte uitgangspunten voor diftar later, maar voor invoering, 

vast te stellen. 

4. Voor de inwoners in het dijkgebied de variant bronscheiding met 

restafval om de vier weken ophalen vast te stellen. 

Conform 
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5. 

 

 Voorstel - Definitief besluit over organisatieontwikkeling na evaluatie en 

advies OR 

Besluit: 

1. De voorgenomen besluiten van 01 en 08 juni inzake 

organisatieontwikkeling na een positief advies van de OR om te 

zetten in een definitief besluit. 

2. Als ingangsdatum voor de nieuwe organisatiestructuur 01 januari 

2022 vast te stellen. 

3. In een ambtelijk plan van aanpak organisatieontwikkeling de 

voorgestelde organisatieontwikkeling uit te werken en de 

veranderende formele documenten organisatiebesluit, 

mandaatbesluit en budgethoudersregeling aan het college voor te 

leggen. 

Conform 
 

6. 

 

 Voorstel - Kwijtschelding restant lening RTV-Papendrecht 

Voorgesteld besluit: 

1. De restantschuld voor de lening van RTV Papendrecht per 1 

januari 2022 ter hoogte van € 15.000,- kwijt te schelden onder de 

voorwaarde, dat in 2021 een laatste aflossing plaatsvindt van € 

5.000,-. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen. 

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de 

gemeenteraad. 

Aangepast besluit 

1. Vanuit de wettelijke verplichting tot het in stand houden van een 

lokale omroep, de restantschuld voor de lening van RTV 

Papendrecht per 1 januari 2022 ter hoogte van € 15.000 kwijt te 

schelden onder de voorwaarde dat in 2021 een laatste aflossing 

plaatsvindt van € 5.000,-. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen. 

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de 

gemeenteraad. 

4. Het afboeken van deze lening transparant te verwerken waarbij de 

naam van deze debiteur zichtbaar wordt geregistreerd.  

 

7. 

 

 Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen inzake lightrail 

Besluit: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen 

inzake de lightrail. 

2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de lightrail vast te stellen. 

3. De raadsinformatiebrief over de lightrail te versturen naar de 

gemeenteraad. 

Conform 
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8. 

 

 Voorstel - Beantwoording artikel 40 vraag OP inzake verkiezingsborden 

Besluit: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van 

de fractie Onafhankelijk Papendrecht inzake verkiezingsborden. 

2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de verkiezingsborden vast 

te stellen. 

3. De raadsinformatiebrief over de verkiezingsborden door te zetten 

naar de gemeenteraad. 

Conform 

 

9. 

 

 Voorstel - Zuidkil 55 - klimaatoptimalisatie 

Besluit: 

1. Een aanvullend investeringskrediet van € 100.000 (inclusief BTW) 

beschikbaar te stellen voor het in orde maken van het 

binnenklimaat van het pand Zuidkil 55. 

2. De gemeenteraad te vragen een aanvullend investeringskrediet 

van € 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeven van het in 

orde maken van het pand Zuidkil 55. (Enkel bestemd voor college) 

3. De kapitaallasten vanaf het jaar van afschrijving 2023 en verder te 

dekken uit de huuropbrengsten, als surplus op de huidige 

huuropbrengst. (Enkel bestemd voor college) 

Conform 

 

10. 

 

 Voorstel - Art 40 vragen OP mbt samenwerking Pels Rijcken 

Besluit: 

1. De beantwoording van de artikel 40 vragen van OP over de 

samenwerking met Pels Rijcken vast te stellen 

2. De beantwoording van de artikel 40 vragen van OP over de 

samenwerking met Pels Rijcken naar de raad door te sturen. 

Conform 
 

11. 

 

 Voorstel - Plan van aanpak reparatieplan 

Besluit: 

1. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak reparatieplan 

vast te stellen; 

2. De raadsinformatiebrief over het plan van aanpak reparatieplan 

aan de raad toe te zenden. 

Conform 
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12. 

 

 Voorstel - Benoemen leden voor de Commissie Naamgeving 

Besluit: 

1. de leden van de Commissie Naamgeving met ingang van 1 

november 2021 te benoemen. 

2. bijgevoegde benoemingsbrief vast te stellen. 

Conform 
 

13. 

 

 Voorstel - Monitor Discriminatie 2020 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de Monitor Discriminatie 2020 

Conform 
 

14. 

 

 Voorstel - Verordening Starterslening 

Besluit: 

1. De 'Verordening Starterslening gemeente Papendrecht' vast te 

stellen met als ingangsdatum 1 januari 2022. 

2. De Verordening VROM Starterslening met ingang van 1 januari 

2022 in te trekken. 

3. In te stemmen met de 'Verordening Starterslening gemeente 

Papendrecht'. (Enkel bestemd voor college) 

4. De 'Verordening Starterslening gemeente Papendrecht' ter 

vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. (Enkel bestemd 

voor college) 

5. De gemeenteraad te verzoeken de huidige Verordening VROM 

Starterslening in te trekken. (Enkel bestemd voor college) 

Conform 
 

15. 

 

 Voorstel - Retributie muziektent (aangehouden van 12-10-2021) 

Besluit: 

1. De achterstallige retributie van € 105,36 door Stichting 

Dorpsbehoud Papendrecht te laten voldoen. 

2. Vanaf 2022 de retributie van € 26,34 per jaar voor Stichting 

Dorpsbehoud Papendrecht op € 0,00 vast te stellen voor de duur 

van het opstalrecht. 

Conform 
 

16. 

 

 Voorstel - Wijziging van de GR Drechtsteden naar GR Sociaal 

Besluit: 

1. Het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 

(vijftiende wijziging) vast te stellen en uit te treden uit de GRD; 
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2. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen als 

bedoeld in artikel 1, tweede lid Wet gemeenschappelijke 

regelingen, om het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 

Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen; 

3. Het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 

Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen, onder de 

opschortende voorwaarde dat de raad toestemming verleent als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

(Enkel bestemd voor college) 

4. De raad voor te stellen het bijgevoegde wijzigingsbesluit 

(vijftiende wijziging) vast te stellen en uit te treden uit de GRD; 

(Enkel bestemd voor college) 

5. De raad te verzoeken het college en de burgemeester 

toestemming te geven om het wijzigingsbesluit 

gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vast te stellen; (Enkel 

bestemd voor college) 

6. Kennis te nemen van bijgevoegd burgemeestersbesluit. (Enkel 

bestemd voor college) 

7. Wethouder Paans aan te wijzen als vertegenwoordiger van de 

gemeente Papendrecht in het te vormen AB, en wethouder Verver 

als zijn vervanger. (Enkel bestemd voor college) 

Conform 
 

17. 

 

 Voorstel - Verordening behandeling bezwaarschriften 

Besluit: 

1. De Verordening behandeling bezwaarschriften Papendrecht vast te 

stellen. 

2. De Verordening behandeling bezwaarschriften Papendrecht vast te 

stellen. (Enkel bestemd voor college) 

3. De raad voor te stellen de Verordening behandeling 

bezwaarschriften Papendrecht vast te stellen. (Enkel bestemd voor 

college) 

4. Kosten voor regionale commissie te verdelen op basis van aantal 

inwoners. (Enkel bestemd voor college) 

5. Keuze vergaderlocatie door burgemeester in overleg met 

deelnemende gemeenten te laten bepalen. (Enkel bestemd voor 

college) 

6. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester tot 

vaststelling verordening. (Enkel bestemd voor college) 

Conform 
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18. 

 

 Voorstel - Raadsinformatiebrief verbetering P&C beleidsindicatoren 

Besluit: 

1. de raadsinformatiebrief Verbetering P&C beleidsindicatoren vast 

te stellen en deze naar de raad te verzenden 

Conform 
 

19. 

 

 Voorstel - Beantwoording motie 'Niet bezuinigen op groenonderhoud' 

Besluit: 

1. De beantwoording van de motie 'niet bezuinigen op 

groenonderhoud' vast te stellen 

2. De beantwoording van de motie 'niet bezuinigen op 

groenonderhoud' naar de raad door te sturen 

Conform 

 

 

  

Vastgesteld op 2 november 2021  

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,   de waarnemend burgemeester, 

 

     

 

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

 

 


