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Datum notulen

Beslissing

09 november 2021

Het college stelt de notulen met enkele aanpassingen vast.

Bespreken
Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

361223

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Woningbouwontwikkeling Talmaweg zuid

Beraadslaging:

Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel en verzoekt de
organisatie:
-

B&W Besluit:

Alternatieve mogelijkheden te onderzoeken om de eventuele
nadelige financiële gevolgen op te vangen.
Het voorstel hierop aan te passen.
Voorafgaand aan de behandeling in de commissie een
raadsinformatiebrief te versturen waarin wordt toegelicht op welke
wijze wordt omgegaan met eventuele financiële consequenties.

Beslispunt 1:
Medewerking te verlenen aan de woningbouwontwikkeling van
Patrimonium aan de Talmaweg.
Beslispunt 2:
De ontvangen zienswijzen ongegrond te verklaren.
Beslispunt 3:
Het bestemmingsplan Talmaweg Zuid
(NL.IMRO.0489.BPWGO20210036-VI01) gewijzigd vast te stellen.
Beslispunt 4:
Geen exploitatieplan vast te stellen.
Beslispunt 5:
Dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling en er geen omvangrijke
negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage
rechtvaardigen, er geen m.e.r.-beoordeling voor het plangebied benodigd
is.
Beslispunt 6:
Een anterieure overeenkomst aan te gaan met Patrimonium voor de
Talmaweg Zuid.
Beslispunt 7:
De gemeenteraad via een nog op te stellen raadsinformatiebrief te
informeren over de wijze waarop wordt omgegaan met eventuele
financiële consequenties.
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Beslispunt 8:
Portefeuillehouder Luijendijk te mandateren om het voorstel conform de
beraadslaging aan te passen.
Beslispunt 9:
Geheimhouding op te leggen op grond van het bepaalde in artikel 55,
eerste lid Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid sub b
Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot de volgende bijlagen:
- Anterieure overeenkomst, locatie Talmaweg te Barendrecht
- Memo achtergronden collegevoorstel Talmaweg

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

419360

Cluster:

Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwerp:

Collegevoorstel - Aanvullend budget laatste kwartaal 2021, t.b.v. De
Stationstuinen

Beraadslaging:

Het college kan zich vinden in het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Voor het project De Stationstuinen €95.000,- extra beschikbaar te stellen
ten laste van de Reserve Grondbedrijf, op grond van de Verordening op
de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en
voor de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeente
Barendrecht, 2018 artikel 5 lid 6.
Beslispunt 2:
De raad hierover te informeren middels de bijgevoegde collegebrief.

Conform
Portefeuillehouder:

Drs. G. Veldhuijzen

Adviesnr:

419353

Cluster:

Strategie

Onderwerp:

Collegevoorstel - MRDH reactiebrief groeiagenda ZH

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De reactiebrief aan de MRDH over de Groeiagenda Zuid-Holland vast te
stellen en te versturen.
Beslispunt 2:
Met deze brief het accent te leggen op de Dutch Fresh Port in de
samenwerking met de MRDH.
Beslispunt 3:
De gemeenteraad een afschrift van deze brief te sturen.
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Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

drs. G. Veldhuijzen
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