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Datum notulen

Beslissing

12 oktober 2021

Het college stelt de notulen met enkel aanpassingen vast.

Bespreken
Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

374623

Cluster:

Ontwikkeling Mens & Organisatie

Onderwerp:

Collegevoorstel - Aanwijzingsbesluit (adjunct) gemeentesecretaris

Beraadslaging:

Het college kan zich vinden in het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De huidige gemeentesecretaris, de heer G.J. Bravenboer en de
voormalig adjunct gemeentesecretaris, de heer D.W.E. van IJpen met
terugwerkende kracht per 1 januari 2020 aan te wijzen als
gemeentesecretaris respectievelijk adjunct gemeentesecretaris [ten
aanzien van de heer Van IJpen tot 1 september 2021].
Beslispunt 2:
De toekomstige adjunct gemeentesecretaris, de heer L. van Zanten, per
1 november 2021 aan te wijzen als adjunct gemeentesecretaris.

Portefeuillehouder:

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

Adviesnr:

399203

Cluster:

Ontwikkeling Leefomgeving & Regio

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Plan Circulaire Economie en Voedsel Barendrecht

Beraadslaging:

Het college kan zich vinden in het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het plan Circulaire Economie en Voedsel vast te stellen.
Beslispunt 2:
Met de vaststelling van het plan Circulaire Economie en Voedsel de
motie rond dit onderwerp als afgehandeld te beschouwen.

Portefeuillehouder:

A.J. Proos

Adviesnr:

405558

Cluster:

Ontwikkeling Leefomgeving & Regio

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Doelstelling en instrumentarium betaalbaar wonen
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Beraadslaging:

Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel en verzoekt het
voorstel als volgt aan te passen:
-

-

Beslispunt 4 te wijzigen in ‘Het bestaande gemeentelijke
instrumentarium voor wonen uit te breiden met…etc.’
als kader op te nemen dat bij elke woningbouwontwikkeling een
deel betaalbare woningen moet worden toegevoegd in de
planvorming en dit als beslispunt in het raadsvoorstel op te
nemen.
De omschrijving van het gebied ‘omgeving kruidentuin’ zo
mogelijk te specificeren in het voorstel.
In het voorstel duidelijk aan te geven dat het om zowel betaalbare
huur- als koopwoningen gaat.
In het voorstel de definitie van betaalbare woningen op te nemen
conform de recent verstuurde raadsinformatiebrief hierover.

Wethouder Bults zegt toe te onderzoeken of het mogelijk is en wat de
gevolgen zijn van het loslaten van de kostendelersnorm voor inwoners
met een bijstandsuitkering. De gemeente Tilburg is recent een pilot
gestart hiertoe.
B&W besluit:

Beslispunt 1:
Wethouder Proos te mandateren om het voorstel conform de
beraadslaging aan te passen.
Verder besluit het college de raad voor te stellen:
Beslispunt 2:
voor betaalbaar wonen de focus te leggen op de volgende doelgroepen:



jonge starters (18+); 1-/2 persoonshuishoudens
(jonge) ouderen (55+); 1-/2 persoonshuishoudens

Beslispunt 3:
voor het toevoegen van betaalbare woningen de focus te leggen op de
volgende gebieden:




stationstuinen
centrum/middenbaan
omgeving kruidentuin

Beslispunt 4:
Het bestaande gemeentelijke instrumentarium voor wonen uit te breiden
met:




instellen van een beleggersverbod/zelfbewoningsplicht
toestaan van woningsplitsing in nog nader te bepalen gebieden
daarnaast bij het bestaande instrumentarium vaker in te zetten
op:
o meer flexibiliteit in de ruimtelijke kaders vanuit de
gemeente op basis van prioriteiten in doelstellingen
(per project)
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o

actief grondbeleid toepassen

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

369299

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - Instemmen met ingediende projecten binnen het 4e
Corona Steunpakket

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel. Tevens verzoekt het de organisatie
een raadsinformatiebrief op te stellen naar aanleiding van dit besluit
waarin de ingediende projectplannen worden toegelicht. Ook moet in de
brief worden aangegeven hoe het college denkt om te gaan met
eventueel resterend budget in 2022.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
In te stemmen met de ingediende projectplannen Jeugd die ingezet
worden vanuit de middelen van het 4e steunpakket Corona en hiervoor
incidentele subsidies te verlenen;
Beslispunt 2:
Deze projectplannen Jeugd te dekken vanuit de begrotingspost
Preventief Jeugdbeleid (FCL 667006/ ECL 490380);
Beslispunt 3:
In te stemmen met de ingediende projectplannen Welzijn die ingezet
worden vanuit de middelen van het 4e steunpakket Corona en hiervoor
incidentele subsidies te verlenen;
Beslispunt 4:
Deze projectplannen Welzijn te dekken vanuit de begrotingspost Sociale
Samenhang (FCL 667010 / ECL 490380).
Beslispunt 5:
De raad te informeren met een raadsinformatiebrief en wethouder
Roopram te mandateren deze brief vast te stellen.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

402761

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Verordening jeugdhulp gemeente Barendrecht 2022

Beraadslaging:

Het college kan zich vinden in het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De Verordening jeugdhulp gemeente Barendrecht 2022 vast te stellen.
Beslispunt 2:
De Verordening jeugdhulp gemeente Barendrecht 2019 gelijktijdig in te
trekken.
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Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

364796

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Barendrecht 2022

Beraadslaging:

Het college kan zich op hoofdlijn vinden in het voorstel. Recent is de
indexatie van de tarieven bekend geworden en het college verzoekt
daarom de verordening hierop aan te passen.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht
2022 vast te stellen
Beslispunt 2:
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht
2019 gelijktijdig in te trekken.

Conform
Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

368545

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Collegevoorstel - Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp en
Wmo 2020 en klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer 20202021

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De raadsinformatiebrief ‘Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp
en Wmo 2020 en klanttevredenheidsonderzoek Doelgroepenvervoer
2020-2021’ vast te stellen en te versturen.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

380457

Cluster:

Dienstverlening

Onderwerp:

Collegevoorstel - Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie
Personen Barendrecht 2021

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen
Barendrecht 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

403080
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Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - Raadsinformatiebrief Nederlandse Schuldhulproute
Barendrecht

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De raadsinformatiebrief over de Nederlandse Schuldhulproute vast te
stellen.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

330847

Cluster:

Maatschappij 2

Onderwerp:

Collegevoorstel - Vaststelling subsidie 2020- Stichting KijkopWelzijn

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De jaarstukken met betrekking tot de subsidie 2020 van stichting
KijkopWelzijn voor kennisgeving aan te nemen
Beslispunt 2:
De subsidie 2020 voor stichting KijkopWelzijn vast te stellen op €
1.490.000,- inclusief het toevoegen van het positieve resultaat 2020 van
€ 69.000 aan de reserve van de stichting KijkopWelzijn en in te stemmen
met de brief aan de stichting KijkopWelzijn.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

372983

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Collegevoorstel - Mandaatbesluit voor toezichthouder rechtmatigheid
Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het (aanwijzings)mandaatbesluit voor toezichthouder rechtmatigheid
Participatiewet, Wmo en Jeugdwet vast te stellen.
Beslispunt 2:
Het besluit van 17 december 2019 betreffende het aanwijzen van de
projectleider handhaving als toezichthouder Wmo in te trekken en het
besluit van 3 november 2020 betreffende het aanwijzen van de
projectleider handhaving als toezichthouder Jeugdwet eveneens in te
trekken.

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

404397

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - Antwoordbrief proces ondersteuningsplan en OOGO
Passend Onderwijs
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B&W besluit:

Beslispunt 1:
De antwoordbrief over het proces ondersteuningsplan en OOGO
Passend Onderwijs vast te stellen en te versturen aan het college van
bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

411733

Cluster:

Uitvoering

Onderwerp:

Collegevoorstel - Aanwijzingsbesluit locatieplan verzamelcontainers
Barendrecht

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De locaties voor de nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor
huishoudelijk afval definitief aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij
dit besluit behorende locatieplan.
Beslispunt 2:
De bijgaande zienswijzennota ontwerp-aanwijzingsbesluit vast te stellen.
Beslispunt 3:
Wethouder Schaap te mandateren om de brieven met de reactie op de
zienswijzen te ondertekenen.

Portefeuillehouder:

Drs. G. Veldhuijzen

Adviesnr:

410670

Cluster:

Concern Control

Onderwerp:

Collegevoorstel - Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht
2022

B&W besluit:

Beslispunt 1:
tot het aangaan van de Bestuursovereenkomst IBT2022.
Beslispunt 2:
bijgevoegde RIB vast te stellen en toe te zenden aan de raad.
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Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 02 november 2021.
Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

drs. G. Veldhuijzen
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