
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 12-04-2022 

Tijd 9:30 - 11:30 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter A.M.M. Jetten 

 

  

1. 

 

Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

Openbare besluitenlijst college 5 april 2022 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 5 april 2022 

vast te stellen. 

Conform 

 

3. 

 

Voorstel - Uitvoeringsagenda jeugdhulp 2022 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de Lokale Jeugdhulpanalyse 2021. 

2. De uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2022 vast te stellen. 

3. De gemeenteraad te informeren over de Lokale Jeugdhulpanalyse 2021 

en de Uitvoeringsagenda Jeugd(hulp) 2022 door middel van de 

bijgaande raadsinformatiebrief. 

4. De RIB over de Lokale Jeugdhulpanalyse 2021 en de Uitvoeringsagenda 

Jeugd(hulp) 2022 vast te stellen. 

5. De RIB over de Lokale Jeugdhulpanalyse 2021 en de Uitvoeringsagenda 

Jeugd(hulp) 2022 toe te zenden aan de gemeenteraad. 

Conform 

 

4. 

 

Voorstel - Uitvoering motie witte anjers perk (aangehouden van 11 januari 

2022) 

Besluit: 

1. De motie van het PAB inzake een witte anjers perk uit te voeren door 

het realiseren van dergelijk perk bij de ingang van de begraafplaats op 

het gazon tegenover de aula in samenhang met de nieuwe locatie van 

het oorlogsmonument. 
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2. De kosten van de aanleg van het perk en de nieuwe locatie van het 

oorlogsmonument, zijnde ca. € 8.000,- ten laste te brengen van de 

post onvoorzien en hierover te rapporteren in de Perspectiefnota. 

3. De raadinformatiebrief vast te stellen waarin de gemeenteraad 

geïnformeerd wordt over de uitvoering van de motie witte anjers perk. 

4. De vastgestelde raadinformatiebrief aan de gemeenteraad te verzenden. 

Conform 

 

5. 

 

Voorstel - Voortgang van de uitvoering van Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen in Papendrecht 2021-2022 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de voortgang stimuleringsregeling Regeling 

Reductie Energiegebruik Woningen. 

2. De raadsinformatiebrief over de voortgang van de uitvoering Regeling 

Reductie Energiegebruik Woningen vast te stellen. 

3. De raadsinformatiebrief over de voortgang van de uitvoering Regeling 

Reductie Energiegebruik Woningen aan te bieden aan de raad. 

Conform 

 

6. Voorstel - RIB Effecten van het zogenaamde Didam-arrest op onze 

woningbouwprojecten 

Besluit: 

1. De Raadsinformatiefbrief over de effecten van het zgn. Didam-arrest op 

onze woningbouwprojecten vast te stellen. 

2. De Raadsinformatiebrief over de effecten van het zgn. Didam-arrest op 

onze woningbouwprojecten toe te zenden aan de raad 

Conform 

 

Vastgesteld op 19 april 2022 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,   de waarnemend burgemeester, 

     

 

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

 

 


