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Openbare notulen van de vergadering van
burgemeester en wethouders
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Burgemeester Drs. G. Veldhuijzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder A.J. Proos
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Wethouder Drs. N. Bults MBA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist L. van Zanten MSc
Communicatieadviseur Drs. A.W.J.M. Aarts
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Datum notulen

Beslissing

30 november 2021

Het college stelt de notulen vast.

Bespreken
Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

425295

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Collegevoorstel - Aanschaf en implementatie applicaties t.b.v.
schuldhulpverlening

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1
In te stemmen met de aanpak vroegsignalering.
Beslispunt 2
Voor de aanschaf van applicatie Stratech ten behoeve van
schuldhulpverlening een structureel budget van € 8.052,24 beschikbaar
te stellen, dit budget over te hevelen naar de BAR-organisatie en te
verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022.

Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

427285

Cluster:

Financiën

Onderwerp:

Collegevoorstel - Reactie op indexering begroting 2023
gemeenschappelijke regelingen

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel. Daarbij wordt de organisatie
verzocht een brief voor te bereiden aan gemeente Krimpen aan den
IJssel, waarbij het verzoek wordt neergelegd om in gesprek te gaan over
de indexeringssystematiek. Daarnaast gaat portefeuillehouder Bults
hierover in gesprek met collega wethouders uit de regio.

B&W besluit:

Beslispunt 1
Akkoord te gaan met het voorgestelde maximale (regionale)
indexeringspercentage van 4,8% als kader voor de begrotingen 2023 van
de vier grootste gemeenschappelijke regelingen.
Beslispunt 2
Het initiatief vanuit de Kring van Gemeentesecretarissen te omarmen
waarin zij één of twee keer per jaar het gesprek met de vier
gemeenschappelijke regelingen voeren over de gang van zaken, het
toekomstperspectief, de strategie en eventuele knelpunten, waarbij
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vooral de financiële beheersbaarheid voor ons een uiterst belangrijke
plaats inneemt.
Beslispunt 3
Het college van Krimpen aan den IJssel als regionale penvoerder te
informeren over onze besluitvorming.
Beslispunt 4
De indicatieve financiële gevolgen van deze indexatie mee te nemen in
de Voorjaarsnota 2023 ter voorbereiding op de nieuwe
(meerjaren)begroting 2023-2026.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

383531

Cluster:

Informatie & Automatisering

Onderwerp:

Collegevoorstel - Verkoop glasvezelverbindingen

Beraadslaging:

Het college besluit het voorstel aan te houden en verzoekt de organisatie
om:
-

In het voorstel een nadere onderbouwing op te nemen ten
aanzien van de verkoopprijs.

B&W besluit:

Het voorstel aan te houden.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

384499

Cluster:

Maatschappij 2

Onderwerp:

Collegevoorstel - Openingstijden en capaciteit bij KCC-Maatschappij

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1
De openingstijden van het KCC-Maatschappij definitief vast te stellen op
maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur en hiervoor een budget
beschikbaar te stellen van € 38.950,-- .
Beslispunt 2
Dit budget op te nemen in de 1e tussenrapportage 2022 en over te
hevelen naar de BAR-organisatie.
Beslispunt 3
In te stemmen met de raadsinformatiebrief en de raad hierover te
informeren.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

414382

Cluster:

Maatschappij 3
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Onderwerp:

Collegevoorstel - Terugdringen wachtlijst Wmo

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel. De organisatie wordt daarbij
verzocht de raadsinformatiebrief als volgt aan te passen:
-

-

Onder het kopje financiën te benoemen:
o Dat er mogelijk extra zorgkosten volgen door de uitvoering
van de lichte toets.
o Er door de inhaalslag mogelijk kosten die normaliter ten
laste van 2021 zouden komen ten laste van 2022 komen.
Onder het kopje ‘Keuze voor snelle procesgang’, tweede zin een
aanpassing te doen aan de term ‘2 maanden’ (dit is soms langer).

Portefeuillehouder Roopram wordt gemandateerd de RIB aan te passen
en te verzenden.
B&W besluit:

Beslispunt 1
Het terugdringen van de wachtlijsten Wmo door inwoners die langer dan
de wettelijke termijn op de wachtlijst staan middels een lichte toets te
helpen.
Beslispunt 2
Hiervoor het addendum 'tijdelijke hulp en ondersteuning' vast te stellen.
Beslispunt 3
Voor de duur van zes maanden, tot en met 31 mei 2022, meldingen van
inwoners hulpvraaggericht te behandelen.
Beslispunt 4
Hiervoor de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Barendrecht
2021 tijdelijk te wijzigen tot en met 31 mei 2022.
Beslispunt 5
De capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur
van personeel, daartoe incidenteel € 88.000 beschikbaar te stellen en dit
te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022.
Beslispunt 6
De Wmo-adviesraad over dit besluit te informeren.
Beslispunt 7
Portefeuillehouder Roopram wordt gemandateerd de raadsinformatiebrief
aan te passen en te versturen.

Conform
Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

343252

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Collegevoorstel - Zienswijzen omgevingsvergunning paardenstal
Kooiwalweg

B&W besluit:

Beslispunt 1
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Medewerking te verlenen aan de realisatie van een paardenstal aan de
Kooiwalweg;
Beslispunt 2
De ontvangen zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te
verklaren conform de nota van beantwoording;
Beslispunt 3
De omgevingsvergunning (B210311498) te verlenen;
Beslispunt 4
Reclamanten te informeren conform bijgaande concept brieven.

Portefeuillehouder:

Drs. G. Veldhuijzen

Adviesnr:

336374

Cluster:

Inkoop, Contracten & Juridische Zaken

Onderwerp:

Collegevoorstel - Machtiging uitnodiging deskundige Commissie
bezwaarschriften

B&W besluit:

Beslispunt 1
Een machtiging af te geven aan de voorzitter van de Commissie
bezwaarschriften om een deskundige uit te nodigen conform de
bijgevoegde conceptbrief.
Beslispunt 2
De burgemeester besluit: De secretaris van de Commissie
bezwaarschrift te machtigen de benodigde opdracht voor/offerte van de
deskundige te ondertekenen.

Portefeuillehouder:

Drs. G. Veldhuijzen

Adviesnr:

426274

Cluster:

Dienstverlening

Onderwerp:

Collegevoorstel - Benoeming hoofd- en centraal stembureau 2022-2025

B&W besluit:

Beslispunt 1
Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 in het
hoofdstembureau te benoemen:
1. als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter, de gemeentesecretaris
2. als leden dhr. M. Scheffers, mevr. V. Kanhai, mevr. J.W. van Kleij-de
Bot
3. als plaatsvervangende leden mevr. C. Krouwel, mevr. A.H.P. Brouwerde Vette, mevr. R. Driessen

Portefeuillehouder:

Drs. G. Veldhuijzen

Adviesnr:

419569

Cluster:

Dienstverlening
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Onderwerp:

Collegevoorstel - Vergoeding stembureauleden

B&W besluit:

Beslispunt 1
De vergoeding voor stembureauleden vast te stellen op:



€ 15,60 per uur voor voorzitters
€ 12,50 voor leden en tellers

Beslispunt 2
De financiële consequenties (€ 7.000,- ) te verwerken in de 1e
Tussenrapportage 2022.

Portefeuillehouder:

A.J. Proos

Adviesnr:

424054

Cluster:

Ontwikkeling Leefomgeving & Regio

Onderwerp:

Collegevoorstel - Prestatieafspraken 2022 Woonzorg

B&W besluit:

Beslispunt 1
De prestatieafspraken 2022 met Woonzorg vast te stellen.
Beslispunt 2
Bijgevoegde brief aan Woonzorg inzake de prestatieafspraken 2022 vast
te stellen en te versturen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021.
Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

drs. G. Veldhuijzen
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