
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 14-12-2021 

Tijd 9:30 - 11:30 

Locatie Brandweerkazerne Papendrecht 

Voorzitter A.M.M. Jetten 

 

  

1. 

 

Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 7 december 2021 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 7 december 

2021 vast te stellen. 

Conform 

 

3. 

 

Voorstel - Beantwoording artikel 40 vragen Onafhankelijk Papendrecht 

Besluit: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen van 

Onafhankelijk Papendrecht. 

Conform 

 

4. 

 

Voorstel - Instellen hoofd- en centraal stembureau 

Besluit: 

1. Het hoofdstembureau voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 

december 2025 in te stellen. 

Conform 

 

5. 

 

Voorstel - Aanpassingen (brom)fietsoversteek Andoornlaan (aangehouden van 

7 december 2021) 

Besluit: 

1. Een krediet van €150.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassingen 

aan de (brom)fietsoversteek Andoornlaan; 

2. De kosten te dekken uit de Algemene Reserve; 
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3. Ter verbetering van de verkeersveiligheid de ontwerpen vast te stellen 

voor de aanpassingen aan de (brom) fietsoversteek Andoornlaan; (Enkel 

bestemd voor college) 

4. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van €150.000 

voor de aanpassingen aan de (brom)fietsoversteek Andoornlaan; (Enkel 

bestemd voor college) 

5. De raad voor te stellen om de kosten te dekken uit de Algemene 

Reserve; (Enkel bestemd voor college) 

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

de (brom) fietsoversteek Andoornlaan; (Enkel bestemd voor college) 

7. De raadsinformatiebrief vast te stellen; (Enkel bestemd voor college) 

8. De raadsinformatiebrief te versturen naar de gemeenteraad. (Enkel 

bestemd voor college) 

Conform 

 

6. 

 

Voorstel - Artikel 40 vragen SGP - Afsluiting fietspad Merwedebrug 

Besluit: 

1. De beantwoording van de artikel 40 vragen over de afsluiting van het 

fietspad Merwedebrug vast te stellen.  

2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afsluiting van het fietspad 

Merwedebrug vast te stellen. 

3. De raadsinformatiebrief over de afsluiting van het fietspad 

Merwedebrug te versturen naar de gemeenteraad. 

Conform 

 

7. 

 

Voorstel - Draaiboek jaarwisseling 2021-2022 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het draaiboek jaarwisseling 2021-2022 

Conform 

 

8. 

 

Voorstel - Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening 2022 ev. 

Besluit: 

1. de Archiefverordening Papendrecht vast te stellen. 

2. de raad voor te stellen de Archiefverordening vast te stellen. (Enkel 

bestemd voor college) 
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3. de overeenkomst Afronding taken GRD aan te gaan. (Enkel bestemd 

voor college) 

4. de Samenwerkingsovereenkomst bedrijfsvoering Gemeente Dordrecht 

(servicegemeente) - Gemeente Papendrecht aan te gaan. (Enkel 

bestemd voor college) 

5. de heffings- en invorderingsambtenaar van Dordrecht aan te wijzen als 

heffings- en invorderingsambtenaar van Papendrecht betreffende de 

navolgende heffingen en taken: (Enkel bestemd voor college)  

 onroerende zaakbelasting; 

 precariobelasting; 

 rioolheffing; 

 BIZ Centrum; 

 afvalstoffenheffing; 

 éénmalig rioolaansluitrecht; 

 uitvoering Wet WOZ (heffingsambtenaar). 

6. de bedrijfsvoeringstaken te mandateren conform het Mandaatbesluit 

Servicegemeente Dordrecht. (Enkel bestemd voor college) 

7. de verwerkersovereenkomst Gemeente Dordrecht (servicegemeente) - 

Gemeente Papendrecht aan te gaan. (Enkel bestemd voor college) 

8. de Regeling Informatiebeheer gemeente Papendrecht vast te stellen. 

(Enkel bestemd voor college) 

9. de gemeentesecretaris te mandateren tot het aangaan van twee, 

hieronder genoemde contracten mbt schoonmaakdienstverlening, na 

voorafgaand overleg met de portefeuillehouder. (Enkel bestemd voor 

college) 

10. de raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. (Enkel 

bestemd voor college) 

11. de burgemeester te verzoeken de portefeuillehouder Paans volmacht te 

verlenen om de in dit voorstel onderliggende overeenkomsten te 

ondertekenen. (Enkel bestemd voor college) 

Conform 

 

9. 

 

Voorstel - Vaststelling prestatieafspraken 2022-2023 Woonkracht 10 en 

Combiraad 

Besluit: 

1. De prestatieafspraken voor de periode 2022-2023 met Woonkracht 10 

en Combiraad vast te stellen.  

2. Aan wethouder Janssen machtiging verlenen de prestatieafspraken te 

ondertekenen 
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3. De gemeenteraad de ondertekende prestatieafspraken toe te zenden 

Conform 

 

10. 

 

Voorstel - Vragen kwartier cie. ABZ 15 november over de inzet van boa's. 

Besluit: 

1. De raadsinfomatiebrief over de inzet van de boa's vast te stellen. 

2. De raadsinformatiebrief over de inzet van de boa's toe te sturen aan de 

raad. 

Conform 

 

11. 

 

Voorstel - Wonen en zorg voor ouderen 

Besluit: 

1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de 

gemeenteraad. 

Conform 

 

Vastgesteld op 21 december 2021  

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,   de waarnemend burgemeester, 

 

     

 

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

 


