
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 07-12-2021 

Tijd 9:30 - 11:30 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter A.M.M. Jetten 

 

  

1. 

 

Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 30 november 2021 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 30 november 

2021 vast te stellen. 

Conform 

 

3. 

 

Voorstel - Start nieuwe Wet inburgering 

Besluit: 

1. Het mandaatbesluit Wet Inburgering Papendrecht vast te stellen 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief inclusief bijlage vast te stellen  

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief inclusief bijlage te verzenden aan 

de gemeenteraad 

Conform 

 

4. 

 

Voorstel - Statuslijst gemeentelijk vastgoed 2021 

Besluit: 

1. De geactualiseerde statuslijst gemeentelijk vastgoed vast te stellen. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en de gemeenteraad 

hiermee te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het 

gemeentelijk vastgoed. 

Conform 
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5. 

 

Voorstel - Tijdelijke subsidieregeling vitaliteitsakkoord 2021-2023 

Besluit: 

1. Tijdelijke subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 

2021-2023 vast te stellen. 

Conform 

 

6. 

 

Voorstel - Aanpassingen Andoornlaan en Burgemeester Keijzerweg - Veerweg 

Besluit: 

1. Ter verbetering van de verkeersveiligheid de ontwerpen vast te stellen 

voor de aanpassingen aan de (brom) fietsoversteek Andoornlaan; 

2. Ter verbetering van de verkeersveiligheid de ontwerpen vast te stellen 

voor de aanpassingen aan de rotonde Burgemeester Keijzerweg – 

Veerweg; 

3. De noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen voor de 

aanpassingen aan de (brom) fietsoversteek Andoornlaan (€150.000) in 

2022 en dit op te nemen in de 1e concernrapportage van 2022; 

4. De noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen voor de 

aanpassingen aan de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg 

(€500.000) in 2023 en dit op te nemen in de Kadernota 2023; 

5. Een subsidie aanvraag te doen voor de voorgestelde aanpassingen aan 

de (brom) fietsoversteek Andoornlaan; 

6. Een subsidie aanvraag te doen voor de voorgestelde aanpassingen aan 

de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg. 

Aangehouden 

 

7. 

 

Vuurwerk restitutie leges 

Besluit: 

1. De leges voor de afgegeven vergunningen voor de vuurwerkverkoop en 

ontheffing van laden- en lossen van vuurwerk voor de jaarwisseling 

2021/2022, te crediteren dan wel te restitueren.  

 

Conform 
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8. 

 

Voorstel - Vaststelling Hogere Waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 

Veerweg-Vondellaan 

Besluit: 

1. Het besluit 'Hogere Waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 

Veerweg-Vondellaan Papendrecht' vast te stellen. 

Conform 

 

9. 

 

Voorstel - Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan' 

Besluit: 

1. de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Veerweg-

Vondellaan vast te stellen 

2. de wijzigingen zoals in het geel zijn aangegeven in de toelichting en de 

regels van het bestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan' vast te stellen 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke 

ordening vast te stellen 

4. de digitale versie van het gewijzigde bestemmingsplan 'Veerweg-

Vondellaan' zoals opgenomen in het GML bestand 

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

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

gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT) d.d. 30 maart 2020 

6. de verbeelding van het bestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan' tevens 

analoog vast te stellen 

7. de beslispunten genoemd onder 1 tot en met 6 ter besluitvorming voor 

te leggen aan de gemeenteraad. (Enkel bestemd voor college) 

Conform 

 

10. 

 

Voorstel - Eigen bijdrage verordening Beschermd Wonen en Opvang 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de wijziging ten aanzien van het innen van een 

eigen bijdrage voor de algemene voorziening crisisopvang zoals 

opgenomen in de verordening Beschermd Wonen&Opvang. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen. 

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de 

gemeenteraad. 

Conform 
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11. 

 

Voorstel - Koopovereenkomst met Broekhof Ontwikkelingen kavel 4 Land van 

Matena 

Besluit: 

1. Artikel 1B van de eerder bij de koopovereenkomst van mei 2021 

ondertekende verkoopvoorwaarden ten behoeve van kavel 4 van het 

bedrijventerrein Land van Matena aan te passen. 

2. Artikel 1B aan te passen onder de voorwaarde dat doorlevering alleen 

aan eindgebruikers mag plaatsvinden, die passen in het vigerende 

bestemmingsplan Land van Matena 2009. 

Conform 

 

12. 

 

Voorstel - Verordeningen GR Sociaal 

Besluit: 

1. De regionale algemene subsidieverordening sociaal domein gemeente 

Papendrecht vast te stellen. 

2. De verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 

Papendrecht vast te stellen. 

3. De verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Papendrecht vast te stellen. 

4. De verordening persoonlijk minimabudget gemeente Papendrecht vast 

te stellen. 

5. De verordening werk en inkomen gemeente Papendrecht vast te stellen. 

6. De gemeenteraad voor te stellen de regionale algemene 

subsidieverordening sociaal domein gemeente Papendrecht vast te 

stellen. (Enkel bestemd voor college) 

7. De gemeenteraad voor te stellen de verordening beslistermijn 

schuldhulpverlening gemeente Papendrecht vast te stellen. (Enkel 

bestemd voor college) 

8. De toelichting op de verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

gemeente Papendrecht vast te stellen, en deze ter kennisname aan de 

gemeenteraad aan te bieden. (Enkel bestemd voor college) 

9. De gemeenteraad voor te stellen de verordening 

maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Papendrecht vast te stellen. (Enkel bestemd voor college) 

10. De toelichting op de verordening maatwerkvoorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Papendrecht vast te stellen, 

en deze ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. (Enkel 

bestemd voor college) 
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11. De gemeenteraad voor te stellen de verordening persoonlijk 

minimabudget gemeente Papendrecht vast te stellen. (Enkel bestemd 

voor college) 

12. De toelichting op de verordening persoonlijk minimabudget gemeente 

Papendrecht vast te stellen, en deze ter kennisname aan de 

gemeenteraad aan te bieden. (Enkel bestemd voor college) 

13. De gemeenteraad voor te stellen de verordening werk en inkomen 

gemeente Papendrecht vast te stellen. (Enkel bestemd voor college) 

14. De toelichting op de verordening werk en inkomen gemeente 

Papendrecht vast te stellen, en deze ter kennisname aan de 

gemeenteraad aan te bieden. (Enkel bestemd voor college) 

Conform 

 

13. 

 

Voorstel - Anterieure exploitatieovereenkomst Kraaihoek fase 1 

Besluit: 

1. Het aangaan van een anterieure exploitatieovereenkomst voor 

Kraaihoek fase 1 

2. Het concept beeldregieplan voor inspraak vrij te geven conform artikel 

12 lid 4 van de Woningwet. 

Conform 

 

14. 

 

Voorstel - Jaarwisseling 2021-2022 - handhaving 

Besluit: 

1. Extra handhaving in te zetten tijdens de jaarwisseling 2021-2022 

2. Het grasveld nabij de P.J. Oudstraat af te zetten met hekken ter 

voorkoming van vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling 

Conform 

 

15. 

 

Voorstel - zienswijze op de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de voorgenomen 7e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. 

2. Bijgevoegde zienswijze hierover vast te stellen. 
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3. Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd hierover met 

deze brief te informeren. 

Conform 

 

Vastgesteld op 14 december 2021  

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,   de waarnemend burgemeester, 

 

     

 

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

 


