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Datum notulen

Beslissing

14 december 2021

Het college stelt de notulen vast.

Bespreken
Portefeuillehouder:

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

Adviesnr:

431589

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - Inzet circulairegelden cultuur

Beraadslaging:

Het college verzoekt de organisatie om de mogelijkheid te onderzoeken
of het eventuele negatieve jaarrekeningresultaat over 2021 van culturele
partners niet ten laste kan worden gebracht van de jaarrekening 2021.
Indien dit niet mogelijk is wordt de organisatie verzocht het voorliggende
voorstel om te zetten naar een raadsvoorstel en dit aan te bieden.
Portefeuillehouder De Jonge wordt gemandateerd om een eventueel
raadsvoorstel namens het college richting de raad te sturen.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het voorstel aan te houden.
Beslispunt 2:
Portefeuillehouder De Jonge te mandateren om, indien dit nodig blijkt te
zijn, het voorliggende voorstel in de vorm van een raadsvoorstel aan te
bieden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

153948

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Collegevoorstel - Vaststelling tarieven Hulp bij het Huishouden 2022

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel. Wel wordt de organisatie verzocht
een raadsinformatiebrief op te stellen om de raad over dit besluit te
informeren. Portefeuillehouder Roopram wordt gemandateerd deze brief
namens het college te verzenden.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Akkoord te gaan met de tarieven van € 31,37 voor 'Hulp bij het
huishouden licht' en € 32,91 voor 'Hulp bij het huishouden zwaar'.
Beslispunt 2:
De financiële consequenties (€68.300) te verwerken in de 1e
Tussenrapportage 2022.
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Beslispunt 3:
Portefeuillehouder Roopram te mandateren om een raadsinformatiebrief
op te laten stellen en te versturen.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

434246

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Collegevoorstel - Definitieve financiële ondersteuning zorgaanbieders
doelgroepenvervoer COVID-19

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Op basis van de 'Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer en
staatssteun II vanwege COVID-19 - verlenging' d.d. 9 november 2021
van het Rijk, maximaal 50% voor niet verleende dienstverlening door
gecontracteerde Wmo vervoersbedrijven voor de periode vanaf 14
oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 definitief toe te kennen.
Beslispunt 2:
Op basis van de 'Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer en
staatssteun II vanwege COVID-19 - verlenging' d.d. 9 november 2021
van het Rijk, maximaal 70% voor niet verleende dienstverlening door
gecontracteerde vervoersbedrijven ten behoeve van het Jeugd- en
Leerlingenvervoer voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met
28 februari 2021 definitief toe te kennen.
Beslispunt 3:
Mandaat te verlenen aan de directeur Maatschappij van de BARorganisatie tot het nemen van besluiten die ten grondslag liggen aan de
'Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer en staatssteun II
vanwege COVID-19 - verlenging' d.d. 9 november 2021 van het Rijk.

Portefeuillehouder:

Drs. G. Veldhuijzen

Adviesnr:

435795

Cluster:

Strategie

Onderwerp:

Raadsvoorstel - MRDH tweede tussenevaluatie

Beraadslaging:

Het college verzoekt de organisatie de inhoud van het voorstel om te
zetten naar een commissienotitie en deze ter bespreking in de
commissievergadering aan te bieden.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het raadsvoorstel om te zetten naar een commissienotitie en deze ter
bespreking in de commissievergadering aan te bieden.

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

435568
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Cluster:

Ruimtelijk Ontwikkeling

Onderwerp:

Raadsvoorstel - De Stationstuinen (cofinanciering, parkeren en
ontwikkelkader)

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel. Daarbij wordt de organisatie
verzocht om:
-

-

Inzake de nieuwe Huisvestingswet (met mogelijkheden om eigen
inwoners voorrang te geven) die in voorbereiding is in het voorstel
te benoemen dat we, zodra dit wettelijk mogelijk is, bekijken of we
dit kunnen toepassen.
De portefeuillehouders van de verschillende beleidsterreinen
nadrukkelijk mee te nemen in de verdere uitwerking.

Portefeuillehouder Luijendijk wordt gemandateerd om op basis van de
beraadslaging het voorstel aan te passen.
B&W besluit:

Beslispunt 1:
Het Ontwikkelkader voor De Stationstuinen vast te stellen, en deze als
afwijking van vigerend beleid van toepassing te verklaren op De
Stationstuinen.
Beslispunt 2:
In te stemmen met het parkeerconcept voor De Stationstuinen.
Beslispunt 3:
In te stemmen met het dekkingsvoorstel voor het publieke tekort van €
25.870.000,- van de businesscase. Hiervan wordt 50% gedekt middels
de Woningbouwimpuls vanuit het Rijk.
Beslispunt 4:
Het vormen van twee bestemmingsreserves (1) te noemen Project De
Stationstuinen én (2) te noemen Afschrijvingslasten infrastructuur Project
De Stationstuinen.
Beslispunt 5:
De volgende bedragen over te hevelen:





€10.700.000 over te hevelen van de reserve grondbedrijf naar de
bestemmingsreserve Project De Stationstuinen
€ 1.770.000 over te hevelen van de bestemmingsreserve
betaalbaar wonen naar de bestemmingsreserve Project De
Stationstuinen
€ 470.000 over te hevelen van de reserve grondbedrijf naar de
bestemmingsreserve Afschrijvingslasten infrastructuur Project De
Stationstuinen

Beslispunt 6:
Voor het begrotingsjaar 2022 een bedrag ad €1.090.000,- te onttrekken
uit de bestemmingsreserve Project De Stationstuinen (genoemd onder
beslispunt 4) ten behoeve van de voortgang van het Project De
Stationstuinen (plankosten).
Beslispunt 7:
Het vaststellen van een investeringsbudget ad €470.000,- voor
begrotingsjaar 2022 ten behoeve van voorbereiding aanleg
ontsluitingsweg.
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Beslispunt 8:
Geheimhouding op te leggen als bedoeld in artikel 25, derde lid van de
Gemeentewet met betrekking tot de Financiële bijlage (4) van dit
raadsvoorstel.
Beslispunt 9:
Portefeuillehouder Luijendijk wordt gemandateerd om op basis van de
beraadslaging het voorstel aan te passen.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

431049

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Collegevoorstel – Toepassen bestuursdwang ten aanzien van de
brandveiligheid in de Heinenoordtunnel

Beraadslaging:

Het college stemt in met het voorstel

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Rijkswaterstaat een noodvoorziening te laten treffen inhoudende het
plaatsen van een blusvoertuig met 24/7 parate complete, deskundige
bemanning aan beide zijden van de 1e Heinenoordtunnel (A29), binnen
twee dagen na de bekendmaking van het besluit. De situering moet ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag, in deze de
gemeente Barendrecht. Als de noodvoorziening niet tijdig is getroffen, zal
de gemeente Barendrecht bestuursdwang toepassen door het laten
plaatsen van de noodvoorziening op kosten van Rijkswaterstaat.
Beslispunt 2:
Dat de noodvoorziening in stand moet worden gehouden totdat de te
hoge brandblusleiding in de tunnel naar een aanvaardbaar niveau is
teruggebracht en door de VRR akkoord is bevonden.
Beslispunt 3:
een last onder dwangsom op te leggen aan de tunnelbeheerder, om er
zorg voor te dragen dat uiterlijk woensdag 29 december 2021 een plan
van aanpak is ingediend, waarin staat hoe zij het probleem met de te
hoge waterdruk in de brandblusleiding in de tunnel naar een
aanvaardbaar niveau gaan brengen. Dit plan van aanpak moet worden
goedgekeurd door de Veiligheidsregio. Daarnaast moet uiterlijk 1 februari
2022 uitvoering zijn gegeven aan de voorgelegde maatregelen ter
verlaging van de te hoge waterdruk in de tunnel. Dit eveneens ter
goedkeuring door de Veiligheidsregio.
Beslispunt 4:
De hoogte van de last onder dwangsom te bepalen op 2.500 euro per
dag dat niet tijdig een plan van aanpak is ingediend met een maximum
van 10.000 euro en op 25.000 euro per dag dat niet tijdig uitvoering is
gegeven aan het plan van aanpak, in deze uiterlijk 1 februari 2022.
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Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

438700

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage De
Stationstuinen

Beraadslaging:

Portefeuillehouder De Jonge heeft vanuit haar portefeuille de nodige
opmerkingen op de notitie. Portefeuillehouders De Jonge en Luijendijk
gaan hierover in gesprek en worden gemandateerd om het voorstel waar
nodig aan te passen.

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Portefeuillehouders De Jonge en Luijendijk worden gemandateerd om op
basis van de beraadslaging het voorstel aan te passen, waarna de notitie
ter inzage gelegd kan worden.

Conform
Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

413989

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - Vaststelling subsidie 2018 Kibeo

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De subsidie van 2018 aan Kibeo voor de basispeuterplaatsen vast te
stellen op €48.687,23,-.
Beslispunt 2:
Voor de subsidie basispeuterplaatsen van 2018 een bedrag terug te
vorderen bij Kibeo van €34.162,77.
Beslispunt 3:
De subsidie van 2018 aan Kibeo voor de voorschoolse educatie vast te
stellen op €110.047,46.
Beslispunt 4:
Een aanvullende subsidie te verlenen van €12.756,69 voor voorschoolse
educatie van 2018.

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

414028

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - Vaststelling subsidie 2019 Kibeo

B&W besluit:

Beslispunt 1:
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De subsidie van 2019 aan Kibeo voor de basispeuterplaatsen vast te
stellen op € 42.203,63.
Beslispunt 2:
Voor de subsidie basispeuterplaatsen van 2019 een bedrag terug te
vorderen bij Kibeo van € 30.665,97.
Beslispunt 3:
De subsidie van 2019 aan Kibeo voor de voorschoolse educatie vast te
stellen op € 170.315,31.
Beslispunt 4:
Voor de subsidie voorschoolse educatie van 2019 een bedrag terug te
vorderen bij Kibeo van € 28.748,69.
Beslispunt 5:
De subsidie van 2019 aan Kibeo voor gematigde huurcompensatie vast
te stellen op € 36.000,-.
Beslispunt 6:
Voor de subsidie gematigde huurcompensatie van 2019 een bedrag
terug te vorderen bij Kibeo van € 7.000,-.

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

308735

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - Vaststelling subsidie 2020 Kibeo

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De subsidie aan Kibeo van 2020 voor de basispeuterplaatsen vast te
stellen op € 45.110,23.
Beslispunt 2:
De subsidie aan Kibeo van 2020 voor de voorschoolse educatie vast te
stellen op € 318.938,59.

Portefeuillehouder:

Drs. N. Bults MBA

Adviesnr:

421654

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Raadsvoorstel - Aanpak nieuwe wet inburgering

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De 'Doorontwikkeling aanpak vergunninghouders' vast te stellen.
Beslispunt 2:
Het regionale kwaliteitsconvenant aan te gaan voor de jaren 2021 en
2022, hier incidenteel €4.000 voor beschikbaar te stellen en dit te
verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022.
Beslispunt 3:
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De volgende bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten
van personele ondersteuning, deze budgetten over te hevelen naar de
BAR-organisatie en dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022:






2022: €89.200
2023: €119.200
2024: €137.200
2025: €137.200
2026: €137.200

Beslispunt 4:
Incidenteel een bedrag van €44.000 beschikbaar te stellen voor de
implementatie voor het jaar 2022, dit over te hevelen naar de BARorganisatie en dit te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022.
Beslispunt 5:
Incidenteel een bedrag van €16.292,- beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van de ELIP aanpak en hiervan de uitvoeringskosten ter
hoogte van €7.752 over te hevelen naar de BAR-organisatie en dit te
verwerken in de 1e Tussenrapportage 2022.
Beslispunt 6:
Mandaat te verlenen aan de manager van maatschappij van de BARorganisatie voor het aanvragen van subsidie bij het Ministerie voor
voorzieningen uit de Wet inburgering conform bijgevoegd
mandaatbesluit.

Portefeuillehouder:

R.D. Roopram

Adviesnr:

426828

Cluster:

Maatschappij 3

Onderwerp:

Collegevoorstel - Plan van aanpak toezicht en handhaving sociaal
domein

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Kennis te nemen van het plan van aanpak toezicht en handhaving
sociaal domein
Beslispunt 2:
De raadsinformatiebrief inzake het plan van aanpak vast te stellen en te
versturen.

Portefeuillehouder:

Mr. Dr. C.D. Schaap

Adviesnr:

430363

Cluster:

Ontwikkeling Mens & Organisatie

Onderwerp:

Collegevoorstel - Ledenraadpleging Principeakkoord Cao Gemeenten
2021-2022

B&W besluit:

Beslispunt 1:
In te stemmen met het principeakkoord cao Gemeenten 2021-2022.
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Beslispunt 2:
De gemeentesecretaris te mandateren om de positieve stem, uiterlijk 12
januari 2022, namens het college uit te brengen.

Portefeuillehouder:

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

Adviesnr:

426694

Cluster:

Maatschappij 1

Onderwerp:

Collegevoorstel - Toekenning subsidieaanvraag regeling ‘Cultuurplannen
in en na de coronacrisis’

B&W besluit:

Beslispunt 1:
De Beuk een subsidie toe te kennen van € 13.814,- op grond van de
hardheidsclausule in artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening.

Portefeuillehouder:

P.W.J. Luijendijk

Adviesnr:

430471

Cluster:

Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderwerp:

Collegevoorstel - Ontwerpbestemmingsplan Carnisseweg 65

B&W besluit:

Beslispunt 1:
Medewerking te verlenen aan de toevoeging van een kavel (09111) aan
de tuin van de woning aan de Carnisseweg 65.
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:
In te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Carnisseweg 65.
Beslispunt 4:
Het Ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zes weken ter
inzage te leggen.
Beslispunt 5:
De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen.
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Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris,

de locoburgemeester,

G.J. Bravenboer

P.W.J. Luijendijk
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