
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 16-06-2020 

Tijd 9:00 - 11:30 

Locatie Ertepellerzaal 

Voorzitter A.J. Moerkerke 

Omschrijving  

 

  

  

1. 

 

Vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 9 juni 2020 

Besluit 

De openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 9 juni 2020 vast te 

stellen. 

Conform 

 

3. 

 

Voorstel- Bestuurlijke reactie Papendrecht SOK Ruimtelijke economie 

Besluit 

1. Instemmen met het verzenden van de 'Bestuurlijke reactie Papenrecht 

SOK Ruimtelijke economie' naar het college van B&W van de gemeente 

Dordrecht. 

Conform 

 

4. 

 

Voorstel- RIB beeldvormende bijeenkomst raad 23-6 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met de RIB voor de beeldvormende bijeenkomst met 

de raad op 23 juni 2020. 

2. De RIB aan de raad te versturen 

Conform 

 

5. 

 

Voorstel - Jaarstukken 2019 

Besluit 

Het college besluit om: 

1. De Jaarstukken 2019, onder voorbehoud van een goedkeurende 

verklaring van de accountant, ter besluitvorming aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 
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De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen 

2. Het rekeningresultaat 2019 groot € 1.463.000 te storten in de 

algemene reserve 

3. Voor Lokale aanpak jeugd € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van 

de algemene reserve 

4. Voor Kunstcollectie "De Rietgors" € 25.000 beschikbaar te stellen ten 

laste van de algemene reserve 

5. Voor Huisvesting VO-scholen € 195.000 beschikbaar te stellen ten 

laste van de algemene reserve 

6. Voor Software AVG € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve 

7. Voor Middelen klimaatakkoord € 238.000 beschikbaar te stellen ten 

laste van de algemene reserve 

8. Voor Vastgoedorganisatie € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van 

de algemene reserve 

9. Voor Ontwikkeling Westeinde 130 € 25.000 beschikbaar te stellen ten 

laste van de algemene reserve 

10. Voor Locatie Brandweer en Politie € 50.000 beschikbaar te stellen ten 

laste van de algemene reserve 

11. Voor Werkzaamheden hospice € 65.000 beschikbaar te stellen ten laste 

van de algemene reserve 

12. Voor Handhaving woonruimtesplitsing € 60.000 beschikbaar te stellen 

ten laste van de algemene reserve 

13. Voor Budget bestuurlijke prioriteiten € 100.000 beschikbaar te stellen 

ten laste van de algemene reserve 

14. De tussentijdse winstneming van € 185.000 bij de Grondexploitatie 

Land van Matena ten laste van de algemene reserve te storten in 

Risicoreserve grondexploitatie 

15. De tussentijdse winstneming van € 244.000 bij de Grondexploitatie 

Sportcentrum ten laste van de algemene reserve te storten in 

Risicoreserve grondexploitatie 

16. Uit de Risicoreserve Grondexploitatie € 77.000 te onttrekken ten 

gunste van de verliesvoorziening 

17. De vrijval van € 552.000 uit de Risicoreserve grondexploitatie te storten 

in de Algemene reserve 

18. Ten laste van de algemene reserve het restbudget 

omgevingsvergunningen van € 106.000 te storten in de 

Egalisatiereserve omgevingsvergunningen 
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19. Ten laste van de egalisatiereserve bestemmingsplannen het restbudget 

van € 17.000 te storten in de algemene reserve 20. De Egalisatiereserve 

bestemmingsplannen op te heffen. 

Conform met de toevoeging bij niet uit de balans blijkende verplichtingen: "er 

lopen diverse claims die voor zover betrouwbaar in te schatten zijn 

opgenomen in de balans". 

 

 

6. Voorstel- Voortgangsbericht gemeenteraad Programma Duurzaamheid 

Besluit 

1. De gemeenteraad informeren over de voortgang in het Programma 

Duurzaamheid middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief en bijlagen 

Conform 

 

7. 

 

RIB corona 10 juni 2020 

Besluit 

De RIB corona van 10 juni 2020 vast te stellen. 

Conform 

 

 

Vastgesteld op 23 juni 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht. 

De secretaris (wnd.), de burgemeester, 

 

 

P. Naeije  A.J. Moerkerke 

  

  
  

  

  

 


