Datum

05 oktober 2021

Nummer

393623

Openbare notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders
Aanwezig

Afwezig

Burgemeester Drs. G. Veldhuijzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
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 Drs. A.W.J.M. Aarts
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Datum notulen
28 september 2021

Beslissing
Het college stelt de notulen met een enkele aanpassing vast.
Naar aanleiding van de bespreking in de commissie Samenleving
van 28 september over de ontwikkelingen rond de Wmo-raad
besluit het college om het collegebesluit ‘Verordening Adviesraad
sociaal domein gemeente Barendrecht’ van 28 september 2021’
aan te passen naar een voorgenomen besluit.

Bespreken
Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

402429

Cluster:

Vastgoed

Onderwerp:

Collegevoorstel - Compensatie Inge de Bruin zwembad

Beraadslaging

Het college stemt in met het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het Inge de Bruijn Zwembad financieel te compenseren voor het
geleden verlies welke betrekking heeft op het 1e helft van 2021 en
is ontstaan ten gevolge van de Coronacrisis.
Beslispunt 2:
Het bedrag van € 145.691,- vast te stellen als tekort 1e helft 2021
exploitatie voor het Inge de Bruijn Zwembad.
Beslispunt 3:
Het bedrag van € 145.691,- mee te nemen in de SPUK IJZ
aanvraag 1e helft 2021.
Beslispunt 4:
De te verwachte SPUK IJZ bijdrage van € 145.691,- te verwerken
in de jaarrekening 2021. We stellen voor de exploitatiebijdrage aan
Bebom B.V. hiervoor eenmalig met eenzelfde bedrag te verhogen,
onder voorbehoud van toekenning van de aanvraag door het Rijk.
Beslispunt 5:
Een mandaat en machtiging te verlenen aan manager Vastgoed,
de heer drs. M. Boer om op naam en voor rekening van de
gemeente de subsidieaanvraag op te stellen en in te dienen.

Conform
Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

150507/ 221739

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling
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Onderwerp:

Collegevoorstel - Beslissing op bezwaren tegen opleggen last
onder dwangsom Voordijk 276

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het bezwaar van de verzoeker om handhaving niet-ontvankelijk te
verklaren.
Beslispunt 2:
Het bezwaar van de eigenaar van het perceel A 6746 aan de
Voordijk 276 gedeeltelijk gegrond te verklaren en gedeeltelijk te
herroepen.
Beslispunt 3:
Het bestreden besluit van 7 oktober 2020 in te trekken.
Beslispunt 4:
Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar
van het perceel A 6746 aan de Voordijk 276 met het doel om de
bewoning van de twee appartementen op de eerste verdieping van
het gebouw achter de oorspronkelijke woning op het perceel A
6746 in strijd met het bestemmingsplan 'Woongebied Oost' te
(laten) beëindigen en beëindigd te houden.
Beslispunt 5:
De hoogte van de dwangsom onder 4. vast te stellen op € 750,00
per week dat de overtreding voortduurt tot een maximum van €
7.500,00.
Beslispunt 6:
De begunstigingstermijn vast te stellen op drie maanden, ingaande
op de dag na de dag van verzending van het besluit.
Beslispunt 7:
Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

381686

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Collegevoorstel - Uitvoeren amendement “concretiseren
doelstellingen Integraal Beleid Sociaal Domein Barendrecht”

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De gemeenteraad over de uitvoering van het amendement
“concretiseren doelstellingen Integraal Beleid Sociaal Domein
Barendrecht” te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

403336

Cluster:

Veiligheid

Beraadslaging:

Het college besluit het voorstel een week aan te houden.

Onderwerp:

Raadsvoorstel - 2e wijziging programmabegroting 2021
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

B&W besluit:

Het college besluit het voorstel een week aan te houden.
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Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

Drs. G. Veldhuijzen
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