
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 17-05-2022 

Tijd 9:30 - 11:30 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter A.M.M. Jetten 

 

  

1. 

 

Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 10 mei 2022 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 10 mei 2022 

vast te stellen. 

Conform 

 

3. 

 

Voorstel - Bestuursovereenkomst Groene Hart 

Besluit: 

1. Een bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart aan te gaan. 

2. De raadsinformatiebrief over het aangaan van de 

bestuursovereenkomst Novi Groene Hart vast te stellen. 

3. De raadsinformatiebrief op 19 mei aan de raadsleden toe te sturen. 

4. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit om de heer T.C. Segers, 

burgemeester van de gemeente Molenlanden, volmacht te verlenen om 

namens de gemeente Papendrecht de bestuursovereenkomst te 

ondertekenen 

Conform 

 

4. 

 

Voorstel - Artikel 40 vragen handhaving marktplein 

Besluit: 

1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen 

gesteld door de fractie van D66 over handhaving rijden en parkeren 

auto’s op de Markt vast te stellen. 
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2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen 

gesteld door de fractie van D66 over handhaving rijden en parkeren 

auto’s op de Markt te verzenden aan de gemeenteraad. 

Conform 

 

5. 

 

Voorstel - Voorstel RIB art 40 D66 mandaten ed 

Besluit: 

1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen 

gesteld door D66 over "Mandatering en delegatie; en verplicht af te 

nemen diensten Serviceorganisatie Drechtsteden" vast te stellen. 

2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen 

gesteld door D66 over "Mandatering en delegatie; en verplicht af te 

nemen diensten Serviceorganisatie Drechtsteden" te verzenden aan de 

gemeenteraad. 

Conform 

 

6. 

 

Voorstel - Rapportage functionaris gegevensbescherming AVG 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de jaarrapportage van de functionaris 

gegevensbescherming. 

Conform 

 

Vastgesteld op 24 mei 2022 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,   de waarnemend burgemeester, 

     

 

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

 

 


