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Datum notulen

Beslissing

05 oktober 2021

Het college stelt de notulen met een aanpassing 20vast.

4

0Bespreken
Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

148479

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Vaststelling bestemmingsplan Noldijk 181

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1
Het bestemmingsplan 'Noldijk 181' en de bij dit besluit behorende toelichting,
regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.0489.Noldijk181-VG01 vast
te stellen.
Beslispunt 2
Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke
negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage
rechtvaardigen.
Beslispunt 3
Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

Portefeuillehouder:

G. Veldhuijzen

Adviesnr:

405406

Cluster:

Veiligheid

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR)

Beraadslaging:

Het college kan zich inhoudelijk vinden in het voorstel. Het verzoekt de
organisatie om een raadsvoorstel toe te voegen en de ondertekening en de brief
met zienswijze aan te passen in ondertekening namens de raad in plaats van het
college.

B&W besluit:

Beslispunt 1
Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Beslispunt 2
De concept zienswijze, met inbegrip van de beraadslaging, vast te stellen en toe
te sturen aan de gemeenteraad.
Beslispunt 3
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Burgemeester Veldhuijzen te mandateren in lijn met de beraadslaging een
raadsvoorstel op te stellen en toe te sturen aan de raad.

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

405006

Cluster:

Ontwikkeling Leefomgeving & Regio

Onderwerp:

Collegevoorstel - Niet aanwijzen van het voormalig schoolgebouw aan de Dr.
Kuyperstraat 4

Beraadslaging:

Wethouder Schaap onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming over dit voorstel.
Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in dit voorstel. Het verzoekt de
organisatie om:
-

Een brief aan de erfgoedcommissie op te stellen in reactie op hun
advies.
Een raadsinformatiebrief op te stellen over dit besluit, mede in relatie tot
het besluit ‘Herhuisvesting Trefpunt’.
In alle bij dit voorstel behorende brieven een duidelijke redeneerlijn op te
nemen hoe het college tot dit besluit is gekomen.
Een persbericht op te stellen over dit besluit, mede in relatie tot het
besluit ‘Herhuisvesting Trefpunt’.

Het college mandateert wethouders Luijendijk en Proos om met inachtneming
van de beraadslaging de brieven en het persbericht vast te stellen.
B&W besluit:

Beslispunt 1
Het voormalig schoolgebouw aan de Dr. Kuyperstraat 4 te Barendrecht (‘t
Trefpunt) niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Beslispunt 2
De brieven aan de bezwaarmaker (Stichting Cuypersgenootschap en
Erfgoedvereniging Bond Heemschut) en de commissie bezwaarschriften vast te
stellen.
Beslispunt 3
Het besluit kenbaar te maken op de website van de gemeente.
Beslispunt 4
Wethouders Luijendijk en Proos te mandateren om met inachtneming van de
beraadslaging de brieven en het persbericht vast te stellen.

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

165348

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Herhuisvesting ‘t Trefpunt

Beraadslaging:

Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in dit voorstel. Het verzoekt de
organisatie om:
-

Een raadsinformatiebrief op te stellen over dit besluit, mede in relatie tot
het besluit ‘Niet aanwijzen van het voormalig schoolgebouw aan de Dr.
Kuyperstraat 4’.
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-

Een persbericht op te stellen over dit besluit, mede in relatie tot het
besluit ‘Niet aanwijzen van het voormalig schoolgebouw aan de Dr.
Kuyperstraat 4’.

Het college mandateert wethouders Luijendijk en Proos om met inachtneming
van de beraadslaging de brieven en het persbericht vast te stellen.
B&W besluit:

Beslispunt 1
1. Kennis te nemen van de 3 uitgewerkte scenario’s Trefpunt;
Beslispunt 2
2. Scenario 1, nieuwbouw ’t Trefpunt voor bestaande gebruikers uit te voeren;
Beslispunt 3
3. Het huidige beheer van de Baerne te continueren en hiermee de motie beheer
de Baerne (5 juli 2016) af te doen;
Beslispunt 4
4. De financiële gevolgen van dit voorkeursscenario 1 te verwerken in de
1e tussenrapportage 2022 en Voorjaarsnota 2023. Per saldo zal in de
meerjarenbegroting 2022-2026 rekening gehouden moeten worden met een
extra last van € 84.200,- in 2023, € 32.900,- in 2024 en vanaf 2025 € 28.700,-.
Beslispunt 5
Wethouders Luijendijk en Proos te mandateren om met inachtneming van de
beraadslaging de brieven en het persbericht vast te stellen.

Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

78556

Cluster:

Financiën

Onderwerp:

Collegevoorstel - Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2021
gemeentefonds

Beraadslaging:

Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in de raadsinformatiebrief en verzoekt
de volgende aanpassingen aan te brengen:
-

B&W besluit:

De volgorde in de brief aan te passen en onder het kopje ‘financiële
onzekerheden’ naast de al in de begroting genoemde risico’s ook de
verwachte herverdeling en mogelijke toename van de kosten van de
Veiligheidsregio op te nemen.

Beslispunt 1
Wethouder Bults te mandateren om met inachtneming van de beraadslaging de
raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds
vast te stellen.

Conform
Portefeuillehouder:

G. Veldhuijzen

Adviesnr:

374992

Cluster:

Inkoop, Contracten & Juridische Zaken
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Onderwerp:

Raadsvoorstel - Tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Barendrecht 2020

B&W besluit:

Beslispunt 1
De Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht
2020 vast te stellen, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Het instellen van een verbod op het dragen van zichtbare
uitingen van een verboden organisatie (Outlaw Motorcycle
Gangs);
2. Het verduidelijken van de bepaling over de uitweg;
3. Overige redactionele verbeteringen en verduidelijkingen.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

380457

Cluster:

Dienstverlening

Onderwerp:

Collegevoorstel - Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen
Barendrecht 2021

B&W besluit:

Beslispunt 1
Het college besluit het voorstel aan te houden. Het verzoekt de organisatie uit te
zoeken of de regeling het mogelijk maakt om met Patrimonium gegevens uit te
wisselen ten aanzien van het bestrijden van woonfraude.

Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

396875

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling
Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het verzoekt de
organisatie om in het raadsvoorstel op te nemen dat het college de komende tijd
met de raad in gesprek wil over de mate van actief grondbeleid.

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Nota Grondbeleid

B&W besluit:

Beslispunt 1
De nota grondbeleid 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

400491

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Raadsvoorstel - nota Grondprijsbeleid Barendrecht

B&W besluit:

Beslispunt 1
De nota grondprijzen ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
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Portefeuillehouder:

G. Veldhuijzen

Adviesnr:

403336

Cluster:

Veiligheid

Onderwerp:

Raadsvoorstel - 2e wijziging programmabegroting 2021 Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond

B&W besluit:

De gemeenteraad voor te stellen:
Beslispunt 1
De 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
(VRR) voor kennisgeving aan te nemen.
Beslispunt 2
De zienswijze te verzenden aan de VRR, zoals in de bijlage bij dit voorstel is
opgenomen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

drs. G. Veldhuijzen
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