
 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 14-06-2022 

Tijd 9:30 - 11:30 

Locatie B&W kamer 

Voorzitter A.M.M. Jetten 

 

   

1 

 

 Opening en vaststellen agenda 

 

2. 

 

 Openbare besluitenlijst college 7 juni 2022 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 7 juni 

2022 vast te stellen. 

Conform 

 

3. 

 

 Openbare besluitenlijst college 10 juni 2022 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 10 juni 

2022 vast te stellen. 

Conform 

 

4. 

 

 Voorstel - Aanpak ondermijnende criminaliteit 

Besluit: 

1. Het tussenverslag over het plan van aanpak ondermijning vast te 

stellen (bijlage 1. 'Tussenverslag en toekomstscenario's aanpak 

ondermijning').  

2. De raadsinformatiebrief over de aanpak van ondermijning de 

afgelopen jaren en de mogelijke toekomstscenario's voor deze 

aanpak vast te stellen (bijlage 2. 'Raadsinformatiebrief aanpak 

ondermijnende criminaliteit'). 

3. De raadsinformatiebrief over de aanpak van ondermijning de 

afgelopen jaren en de mogelijke toekomstscenario's voor deze 

aanpak toe te zenden aan de gemeenteraad. 
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4. Het scenario waarbij structureel €170.000,- wordt vrijgemaakt 

mee te nemen bij het opstellen van de conceptbegroting. 

Conform na verwerking van de aanpassingen in de RIB 

 

5. 

 

 Voorstel - Opheffing Stichting Papenhoeve 

Besluit: 

1. De wijziging van de huidige statuten en daarmee ook met de 

ontbinding van de Stichting Papenhoeve vast te stellen. 

2. De restant lening (€ 30.787,=) van de Stichting Papenhoeve kwijt 

te schelden. 

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de opheffing van de 

Stichting Papenhoeve vast te stellen. 

4. De raadsinformatiebrief inzake de opheffing van de Stichting 

Papenhoeve aan de gemeenteraad toe te zenden. 

Conform 

 

6. 

 

 Voorstel - Oosteind 100-104; aanpassen planologische situatie aan 

feitelijke (vergunde) situatie 

Besluit: 

1. Te bevestigen dat bij de eerstvolgende planologische 

wijzigingsmogelijkheid voor de panden Oosteind 100 en 104 de 

feitelijke situatie van twee woningen wordt opgenomen. 

Conform 

 

Vastgesteld op 21 juni 2022 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,   de waarnemend burgemeester, 

     

 

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

 


