
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 01-06-2021 

Tijd 9:30 - 12:00 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter A.J. Moerkerke 

Omschrijving  

 

  

1. 

 

Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 25 mei 2021 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 25 mei 2021 

vast te stellen. 

Conform 

 

3. 

 

Voorstel - Beheersing Japanse duizendknoop 

Besluit 

1. De Japanse duizendknoop te beheersen op basis van de in bijlage 2 

genoemde aanpak waarbij waar nodig de exacte aanpak jaarlijks wordt 

bijgestuurd. 

2. De benodigde extra uitgaven voor 2021 voor een geraamd bedrag van 

€ 35.700,- te rapporteren via de eerste concernrapportage. 

3. Vooruitlopend op instemming van de gemeenteraad met de extra 

uitgaven voor 2021 al verplichtingen aan te gaan en de uitvoering in 

gang te zetten. 

Conform 

 

4. 

 

Voorstel - Transitievisie Warmte 2021 

Besluit 

1. De Transitievisie Warmte 2021 vast te stellen 

2. In te stemmen met de Transitievisie Warmte 2021. (Enkel bestemd voor 

college) 

3. De Transitievisie Warmte 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad. (Enkel bestemd voor college) 

Conform na de verwerking van de tekstuele aanpassing.  
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5. 

 

Voorstel - Afvalinzameling Papendrecht 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de inzamelresultaten pilot omgekeerd inzamelen 

Oostpolder, onderzoek bewonerstevredenheid en onderzoek 

nascheiding 

2. In principe in te stemmen met:  

a. het gescheiden inzamelen van GFT in de hoogbouw en hiervoor 

GFT cocons te plaatsen, 

b. het vervangen van bovengrondse inzamelcontainers in de 

hoogbouw door ondergrondse containers, 

c. het inzamelen van restafval en PMD samen in de restafvalbak bij 

laagbouw, in de ondergrondse container bij hoogbouw en na te 

scheiden in de nascheidingsinstallatie van HVC in Alkmaar, 

d. het uitvoeren van daarbij ondersteunende maatregelen, 

3. De voorgestelde mix van maatregelen, zoals genoemd onder 2, 

uitwerken en doorrekenen en nog dit jaar ter besluitvorming aan de 

raad voorleggen, 

4. Onderzoek uitvoeren naar toepassingsmogelijkheden van een 

prijsprikkel, aanvullend op de mix van maatregelen en de resultaten 

hiervan uiterlijk in 2022 ter besluitvorming aan de raad voorleggen. 

Conform na aanpassing van beslispunt 2. Naar aanleiding van de bespreking in 

het college vervallen de woorden "in principe" bij dit beslispunt.  

 

6. 

 

Voorstel - Jaarstukken 2020 def 

Besluit 

1. De jaarstukken 2020 vast te stellen 

2. Het rekeningresultaat € 2.616.000 te storten in de algemene reserve 

3. Voor het opleidingsbudget € 30.000 beschikbaar te stellen ten laste 

van de algemene reserve 

4. Voor duurzaamheidsagenda € 180.000 beschikbaar stellen ten laste 

van de algemene reserve 

5. Voor algemene voorziening WMO en Jeugd € 140.000 beschikbaar te 

stellen ten laste van de algemene reserve 

6. Voor evenementen € 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve 

7. Voor inburgering nieuwkomers € 65.000 beschikbaar te stellen ten 

laste van de algemene reserve 

8. Voor rekenkamer (functie) € 15.000 beschikbaar te stellen ten laste van 

de algemene reserve 

9. Voor handhaving € 52.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve 
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10. Voor ondermijning € 33.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve 

11. Voor bestemmingsplannen € 51.000 beschikbaar te stellen ten laste 

van de algemene reserve 

12. Voor bouwbeleid en Wabo € 65.000 beschikbaar te stellen ten laste van 

de algemene reserve 

13. Voor grafrechten € 81.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

algemene reserve 

14. Voor saneren grond Schooldwarsstraat € 50.000 beschikbaar te stellen 

ten laste van de algemene reserve 

15. Voor beschermd wonen € 135.000 beschikbaar te stellen ten laste van 

de algemene reserve 

16. De tussentijdse winstneming grondexploitatie Land van Matena € 

846.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie 

17. De tussentijdse winstneming (bij afsluiten van het complex) 

grondexploitatie Sportcentrum € 363.000 te storten in de risicoreserve 

grondexploitatie 

18. Onttrekken € 80.000 uit de risicoreserve grondexploitatie ten gunste 

van de verliesvoorziening 

19. De vrijval € 2.629.000 van de risicoreserve grondexploitatie te storten 

in de algemene reserve 

20. Een storting in de egalisatiereserve leges omgevingsvergunning van € 

47.000 ten laste van de algemene reserve 

21. Een storting in de bestemmingsreserve Corona van € 102.000 ten laste 

van de algemene reserve 

22. De jaarstukken 2020 inclusief bestemming rekeningresultaat, onder 

voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant, ter 

besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. (Enkel bestemd 

voor college) 

Conform 

 

7. 

 

Voorstel - Kaderbrief 2022 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022-2026. 

2. De kaderbrief 2022-2026 vast te stellen en aan te bieden aan de 

gemeenteraad 

Conform 
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8. 

 

Voorstel - Afwegingskader aanleg en renovatie sportvelden 

Besluit 

1. Het afwegingskader 'Aanleg en renovatie velden' vast te stellen als 

kader voor de aanleg en renovatie van alle (buiten)sportvelden in 

Papendrecht. 

2. Het afwegingskader aanleg en renovatie sportvelden ter vaststelling 

door te geleiden naar de gemeenteraad. 

3. Kennis te nemen van het afwegingskader aanleg en renovatie 

sportvelden (Enkel bestemd voor college) 

Conform 

 

9. 

 

Voorstel - Concepttekst GR Sociaal 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de concepttekst GR Sociaal en begeleidende 

notitie. 

2. Bijgevoegde zienswijze op de concepttekst GR Sociaal naar voren te 

brengen. 

3. Toestemming te verlenen aan het college om de gemeenschappelijke 

regeling aan te gaan met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. 

4. Kennis te nemen van de concepttekst GR Sociaal en begeleidende 

notitie. 

5. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze op de concepttekst GR 

Sociaal naar voren te brengen conform bijgaande conceptbrief. 

Conform 

 

10. 

 

Voorstel - Overdekte fietsenstalling in het centrum van Papendrecht 

Besluit 

1. Op korte termijn een fietsenstalling te realiseren aan de 

Veerpromenade 104 

2. Dit tot het pakket ombuigingen behorende besluit, met voorrang te 

laten uitvoeren. 

3. De uitwerking van de Businesscase Overdekte Fietsenstalling, ingediend 

op 30 maart 2021, vast te stellen. (Enkel bestemd voor college) 

4. Voor een periode van één jaar de locatie Veerpromenade 104 te huren. 

(Enkel bestemd voor college) 

5. Deze locatie in te richten als overdekte fietsenstalling met de 

materialen van de huidige bewaakte fietsenstalling. (Enkel bestemd 

voor college) 
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6. Het pand na één jaar definitief in te richten als blijkt dat er voldoende 

gebruik wordt gemaakt van de aangeboden stallingsmogelijkheid. 

(Enkel bestemd voor college) 

Conform 

 

11. 

 

Voorstel - Vaststelling 'Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 

bestemmingsplan Oosteind 84 te Papendrecht' 

Besluit 

1. Het 'Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 

Oosteind 84 te Papendrecht' vast te stellen 

Conform 

 

12. 

 

Voorstel - Vaststelling bestemmingsplan 'Oosteind 84 te Papendrecht' 

Besluit 

1. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen; 

2. de digitale versie van het bestemmingsplan 'Oosteind 84 te 

Papendrecht', zoals opgenomen in het GML-bestand 

NL.IMRO.0590.BpOosteind84-3001, inclusief bijlagen, vast te stellen; 

3. te bepalen dat voor de digitale ondergrond van het bestemmingsplan 

gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT) d.d. 24 januari 2019; 

4. de verbeelding van het bestemmingsplan 'Oosteind 84 te Papendrecht' 

tevens analoog vast te stellen. 

Conform 

 

13. 

 

Voorstel - Vaststelling 'Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 

bestemmingsplan Papendrecht, nabij Oosteind 130' 

Besluit 

1. Het 'Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 

Papendrecht, nabij Oosteind 130' vast te stellen 

Conform 
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14. 

 

Voorstel - Vaststelling bestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 130' 

Besluit 

1. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen; 

2. de digitale versie van het bestemmingsplan 'Papendrecht, nabij 

Oosteind 130', zoals opgenomen in het GML-bestand 

NL.IMRO.0590.BPOosteind130-3001, inclusief bijlagen, vast te stellen; 

3. te bepalen dat voor de digitale ondergrond van het bestemmingsplan 

gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT) d.d. 24 januari 2019; 

4. de verbeelding van het bestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 

130' tevens analoog vast te stellen. 

Conform 

 

15. 

 

Voorstel - Verordening tot wijziging van de legesverordening 2021 

Besluit 

1. de '1e wijziging legesverordening 2021' vast te stellen 

2. de gemeenteraad voor te stellen de '1e wijziging legesverordening 

2021' vast te stellen. 

Conform 

 

Vastgesteld op 8 juni 2021  

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de locosecretaris,  de wnd. burgemeester, 

 

 

 

P. Naeije              A.M.M. Jetten 

 

 


