Datum

28 september 2021

Nummer

393623

Openbare notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders
Aanwezig

Afwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram

Wethouder Roopram was enkel
aanwezig bij de bespreking van de
voorstellen ‘Verordening Adviesraad
sociaal domein gemeente Barendrecht’
en ‘Vaststelling Convenant Wijkgerichte
aanpak voor ouderen’.

Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist M.J. Jabaaij MSc
Communicatieadviseur
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Datum notulen
21 september 2021

Beslissing
Het college stelt de notulen vast.

Bespreken
Portefeuillehouder:

Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA

Adviesnr:

394219

Cluster:

Ontwikkeling Leefomgeving & Regio

Onderwerp:

Collegevoorstel - Voortgangsrapportage Klimaatopgave
Barendrecht

Beraadslaging:

Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het
verzoekt de organisatie de volgende aanpassingen aan te brengen:
-

In de infographic het gebruik van de ‘duimpjes’ consistent
toepassen. Ook moet een legenda worden toegevoegd.
In de raadsinformatiebrief de integraliteit en samenhang met
andere programma’s en beleidsterreinen tot uiting laten
komen.

Verder verzoekt het college de organisatie om het volgende acties
op te pakken:
-

-

B&W besluit:

Periodiek een programmatisch bestuurlijk overleg te
organiseren met in elk geval de wethouders Schaap,
Luijendijk en De Jonge.
Eenmaal per half jaar in een breed PHO de voortgang van
bespreken voordat de rapportage wordt uitgebracht en de
eerstkomende keer in elk geval voor het einde van de
collegeperiode te organiseren.

Beslispunt 1 :
De voortgangsrapportage rond de Klimaatopgave Barendrecht vast
te stellen
Beslispunt 2:
De gemeenteraad te informeren rond de voortgang met de
bijgevoegde raadsinformatiebrief

Pagina 2 van 7

Beslispunt 3:
Portefeuillehouder De Jonge te mandateren op basis van de
beraadslaging het voorstel aan te passen.

Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

396220

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Collegevoorstel - Koopovereenkomst kavel zuid/voorerf
Ziedewijdsekade te Barendrecht

Beraadslaging:

Het college kan zich vinden in het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Tot verkoop van de kavel zuid/ voorste erf, Ziedewijdsekade te
Barendrecht voor een bedrag ad € 650.000,- (inclusief btw).
Beslispunt 2:
De westelijke ontsluiting te verbreden en hiervoor een budget ad €
21.000,- beschikbaar te stellen.
Beslispunt 3:
Het voordeel ad € 91.190,- (opbrengst exclusief btw € 537.190,minus boekwaarde € 425.000,- minus westelijke ontsluiting €
21.000) in het jaarrekeningresultaat te laten vallen.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

402149

Cluster:

Strategie

Onderwerp:

Collegevoorstel - Variantenanalyse toekomst BAR-organisatie

Beraadslaging:

Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Wel is er
zorg over de wijze waarop de uitkomsten worden gepresenteerd
richting de gemeenteraden en het proces dat daarop moet volgen.
Het college verzoekt:
-

B&W besluit:

In de raadsinformatiebrief het aanbod op te nemen om in
een raadsbijeenkomst de onderzoeksaanpak toe te lichten.
De gemeentesecretaris om met de andere gemeenten de
externe communicatie over dit besluit te organiseren en de
provincie te informeren over de voortgang in dit proces.

Beslispunt 1:
Het onderzoeksvoorstel van & Van de Laar (zie bijlage) betreffende
de reikwijdte en aanpak van de variantenanalyse vast te stellen en
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daarmee akkoord te geven voor uitvoering van het onderzoek en
de daarmee voor Barendrecht verband houdende kosten.
Beslispunt 2:
De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en met het
onderzoeksvoorstel door te geleiden naar de gemeenteraad.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

367836

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Verordening Adviesraad sociaal domein gemeente
Barendrecht

Beraadslaging:

Het college kan zich op hoofdlijn vinden in het voorstel en verzoekt
de organisatie het volgende aan te passen:
-

B&W besluit:

Juiste nummering van artikels in de verordening.
De titel van de beleidsnotitie aanpassen naar ‘visie op
inrichting adviesraad Sociaal domein‘.
De beslispunten in het raadsvoorstel aan te passen op basis
van onderscheid tussen college- en raadsbevoegdheden.
In de paragraaf financiën de laatste zin te herformuleren
conform beslispunt 5.
In het raadsvoorstel tot uiting brengen dat de documenten
zijn opgesteld in overleg met en op advies van de Koepel
adviesraden Sociaal Domein waarmee de toekomstige
werkwijze van de Wmo-raad conform is aan wat landelijk
gebruikelijk is.
In de gedragscode op nemen dat wmo-raadsleden de
verordening onverkort moeten naleven.

Beslispunt 1:
De beleidsnotitie Vormgeving burgerparticipatie in het sociaal
domein gemeente Barendrecht vaststellen.
Beslispunt 2:
De verordening adviesraad sociaal domein Barendrecht ter
vaststelling aan de gemeenteraad voorstellen.
Beslispunt 3:
De gemeenteraad voorstellen de verordening cliëntparticipatie
2016 Barendrecht in te trekken.
Beslispunt 4:
De regeling Wmo-adviesraad 2007 Barendrecht intrekken.
Beslispunt 5:
Een budget van € 11.000 beschikbaar structureel beschikbaar
stellen met ingang met 2022 om de adviesraad te laten
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ondersteunen door een secretaris. Deze begrotingswijziging
verwerken via de eerste tussenrapportage 2022.
Beslispunt 6:
De gedragscode Adviesraad sociaal domein gemeente
Barendrecht vaststellen.
Beslispunt 7:
Portefeuillehouder Roopram te mandateren op basis van de
beraadslaging het voorstel aan te passen.

Conform
Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

400277

Cluster:

Dienstverlening

Onderwerp:

Collegevoorstel - Raadsinformatiebrief ontwikkeling dienstverlening
gemeente Barendrecht

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De raad te informeren over de koers en ontwikkeling
dienstverlening met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

366985

Cluster:

Financiën

Onderwerp:

Collegevoorstel - Regeling budgethouderschap Barendrecht 2021

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De door het college op 6 juli 2021 vastgestelde regeling
budgethouderschap gemeente Barendrecht 2021 in te trekken.
Beslispunt 2:
De gewijzigde regeling budgethouderschap gemeente Barendrecht
2021 vast te stellen.
Beslispunt 3:
De raad te informeren over het genomen besluit door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

393095

Cluster:

Inrichting/Voorbereiding & Beheer
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Onderwerp:

Collegevoorstel - Gladheidsbestrijdingsplan 2021/2022

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het gladheidbestrijdingsplan 2021-2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

398667

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - JOGG Gemeente

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het college besluit tot het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst met Stichting JOGG voor de periode
van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2024, waarin wordt
aangegeven hoe de JOGG-aanpak wordt uitgevoerd.
Beslispunt 2:
Burgemeesterbesluit:
Een volmacht te verlenen aan portefeuillehoudster mevrouw R.
Roopram, wethouder welzijn, om de samenwerkingsovereenkomst
met Stichting JOGG te ondertekenen.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

395966

Cluster:

Maatschappij 1

Beraadslaging

Het college stemt op hoofdlijnen in met het voorstel en verzoekt de
organisatie Bibliotheek Aan Zet te benaderen om als partner te
participeren in dit convenant.

Onderwerp:

Collegevoorstel - Vaststelling Convenant Wijkgerichte aanpak voor
ouderen

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het vaststellen van het Convenant Wijkgerichte aanpak voor
ouderen in Barendrecht
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Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 05 oktober 2021.
Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

Drs. G. Veldhuijzen
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