
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 02-11-2021 

Tijd 9:30 - 11:30 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter A.M.M. Jetten 

 

  

1. 

 

Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 26 oktober 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 26 oktober 

2021 vast te stellen. 

Conform 

 

3. 

 

Voorstel - Belastingverordeningen 2022 

Besluit: 

1. Verordening op de heffing en invordering van 

onroerendezaakbelastingen 2022 vast te stellen.  

2. Verordening op de heffing en invordering van afvalstofheffing 2022 

vast te stellen.  

3. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022 vast te 

stellen.  

4. Verordening op de heffing en invordering van eenmalig 

rioolaansluitrecht 2022 vast te stellen. 

5. Verordening op de heffing en invordering van kadegeld 2022 vast te 

stellen.  

6. Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 vast te 

stellen. 

7. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 

2022 vast te stellen.  

8. Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2022 vast te 

stellen.  

9. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2022 

vast te stellen.  

10. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022 

vast te stellen.  
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11. In te stemmen met het intrekken van de verordening Precariobelasting 

2020.  

12. De belasting- en retributieverordeningen 2022 ter vaststelling 

aanbieden aan de gemeenteraad. (enkel bestemd voor college) 

13. Na vaststelling door de raad de besluiten bekendmaken via het digitale 

Gemeenteblad (enkel bestemd voor college) 

Conform 

 

4. 

 

Voorstel - Tweede concernrapportage 2021 

Besluit: 

1. De Tweede Concernrapportage 2021, inclusief reserve mutaties vast te 

stellen.  

2. Het positieve resultaat van de Programmabegroting 2021 van € 

961.000 (stand na Eerste Concernrapportage 2021) positief bij te 

stellen met € 1.046.000 tot een voordeling resultaat van € 2.007.000. 

3. Het gewijzigd investeringsprogramma 2021 vast te stellen. 

4. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve 

kapitaallasten toekomstige investeringen. 

5. Het resultaat van de Tweede Concernrapportage, ter grootte van € 

1.046.000, te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten 

toekomstige investeringen. 

6. De Tweede Concernrapportage 2021, inclusief reservemutaties ter 

vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. (Enkel bestemd voor 

college) 

7. Het gewijzigd investeringsprogramma 2021 ter vaststelling aan de 

gemeenteraad te leggen.(Enkel bestemd voor college) 

Conform 

 

5. Voorstel - Artikel 40 vragen OP over Papendrechtpas 

Besluit: 

1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden 

Conform 
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6. 

 

Voorstel - Interbestuurlijk toezicht (IBT) 

Besluit: 

1. De bestuursovereenkomst Interbestuurlijk toezicht met de provincie 

Zuid-Holland aan te gaan. (enkel bestemd voor het college) 

Conform 

 

7. 

 

Voorstel - Ondersteuning kosten controleren coronatoegangsbewijs 

Besluit: 

1. In te stemmen met de werkwijze zoals beschreven in de bijgevoegde 

brief van de Minister van Justitie en Veiligheid (bijlage 1 Verdeling CTB 

Middelen) voor het vergoeden van kosten voor de naleving van de 

controleplicht van het coronatoegangsbewijs. 

Conform 

 

Vastgesteld op 9 november 2021  

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,   de waarnemend burgemeester, 

 

     

 

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

 

 


