
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 02-02-2021 

Tijd 8:00 - 11:30 

Locatie MS Teams 

Voorzitter A.J. Moerkerke 

Omschrijving  

 

  

1. 

 

Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 26 januari 2021 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 26 januari 

2021 vast te stellen. 

Conform 

 

3. 

 

Voorstel - Compensatie parkeernota Coöperatie Centrum 

Besluit 

1. Aan de Stichting BIZ Centrum Papendrecht een bedrag van € 40.000 te 

vergoeden vanwege verminderd gebruik van de parkeergarages tijdens 

de lock down periodes in 2020. 

2. De vergoeding ten laste te brengen van de door de rijksoverheid 

beschikbaar gestelde Coronacompensatie.  

3. De vergoeding te verrekenen met de jaarlijkse nota ter compensatie van 

de eerste twee uur gratis parkeren van € 250.000. 

Conform 

 

4. 

 

Voorstel - Voorstel Drechtstedenbestuur over de financiële effecten van ICT 

Verandert 

Besluit 

1. Kennis te nemen van het concept- voorstel financiële effecten ICT 

Verandert 1.7. 

Niet conform.  

Het college besluit om: 

1. Kennis te nemen van het concept- voorstel financiële effecten ICT 

Verandert 1.7. 
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2. Als vervolgstap binnen afzienbare termijn een dekkingsvoorstel aan te 

bieden aan de gemeenteraad. 

 

5. 

 

Voorstel - Machtigingsbesluit hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 

Besluit 

 

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen 

om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie 

toeslagenaffaire. 

2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst 

en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de 

Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen 

Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde. 

3. Akkoord te gaan met de machtiging van de Sociale Dienst Drechtsteden 

(SDD) om deze taken namens de gemeente Papendrecht uit te voeren. 

4. Verleent de machtiging en de uitoefening van de in de machtiging 

(besluit 1) genoemde werkzaamheden door aan Sociale Dienst 

Drechtsteden. 

Conform 
 

6. 

 

Voorstel ondersteuning Brandbrief Jeugd voor Actiegericht Deltaplan Jeugd 

Besluit 

 

1. De brandbrief jeugd voor actiegericht deltaplan jeugd mede te 

ondertekenen. 

Conform 
 

7. 

 

RIB corona 29 januari 2021 

Besluit 

 

1. De RIB corona van 29 januari 2021 vast te stellen. 

 

Conform 

 

8. 

 

Voorstel - Plan van Aanpak omgevingsplan Papendrecht versie 1.0 - 2 

Besluit 

1. In te stemmen met de richtinggevende uitgangspunten voor de 

gekozen plansystematiek zoals verwoord in paragraaf 4.5 van het Plan 

van Aanpak omgevingsplan Papendrecht versie 1.0 
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2. Het gewijzigde Plan van Aanpak omgevingsplan Papendrecht versie 1.0 

vast te stellen. 

Conform 

 

Vastgesteld op 9 februari 2021  

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

 

J.M. Ansems             A.J. Moerkerke 

 

 


