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Besluitenlijst B&W vergadering 18 februari 2020 - OPENBAAR 
 

 
 
AANWEZIG: 
Voorzitter   P. Oskam, burgemeester 
Leden    H.D. Westerdijk, wethouder 

M.J.W. Struijvenberg 
M.E. Wilson, wethouder 
N.C. van Veen, wethouder 

Gemeentesecretaris  A. de Baat 
Hoofd BGS   R. Huizer 
 
AFWEZIG: Wethouder A.J. Hartnagel 
 

 
 
Agendapunt 1 
 
Portefeuillehouder: College 
 
Onderwerp: 
Vaststellen besluitenlijst van 11 februari 2020 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

 
 
HAMERSTUKKEN 
 

 
 
Agendapunt 2A 
 
Portefeuillehouder: Oskam 
 
Onderwerp 
 
Inrichting Unit Burgerzaken / KCC (afdeling Publiekzaken) 
 
Samenvatting 
In de afgelopen periode zijn er veel zaken veranderd en naar verwachting komen de volgende jaren nog 
ontwikkelingen op de gemeente af voor Burgerzaken. Met name zullen de puur administratieve taken afnemen, 
terwijl er een toename plaats zal vinden van de meer complexere aanvragen. Om hierop tijdig te kunnen 
anticiperen heeft het college, met een positief van de Ondernemingsraad, besloten de inrichting van de Unit 
Burgerzaken/KCC van de afdeling Publiekszaken te wijzigen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de "Inrichting Unit Burgerzaken / KCC (afdeling Publiekzaken)"; 
2. Kennis te nemen van het positief advies van de OR van 6 februari 2020 ten aanzien van de voorgestelde 

inrichting Unit Burgerzaken/ KCC (afdeling Publiekzaken); 
3. De inrichting Unit Burgerzaken/ KCC (afdeling Publiekzaken) te wijzigen conform voorstel “inrichting Unit 

Burgerzaken/ KCC (afdeling Publiekzaken): 
a. het herstellen van een tweekoppige aansturing door een Unithoofd KCC & Burgerzaken en een Unithoofd 

WMO; 
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Agendapunt 2A (vervolg) 
 

b. voortzetting van de verdere transformatie van de unit Burgerzaken waarbij de focus van medewerker 
Burgerzaken verschuift naar Allround medewerker. 

 
 

 
 
Agendapunt 2B 
 
Portefeuillehouder: Westerdijk 
 
Onderwerp 
 
Jaarverslag uitvoering Leerplichtwet 2018-2019 
 
Samenvatting 
 
In de Leerplichtwet 1969 is in artikel 25 bepaald dat het college jaarlijks aan de gemeenteraad verslag doet van het 
gevoerde beleid inzake handhaving van de leerplicht alsmede de kwalificatieplicht (iemand is leerplichtig tot zijn 
18e jaar, tenzij eerder een HAVO-diploma of een diploma op MBO-2 niveau is behaald) en de resultaten daarvan. 
Het jaarverslag uitvoering Leerplichtwet 2018-2019 is het zesde gemeenschappelijke jaarverslag van de 
gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel sinds beide gemeenten met één Leerplichtteam 
werken. 
 
Besluit: 
1. Het jaarverslag over de uitvoering van de Leerplichtwet in het schooljaar 2018-2019 vast te stellen voor het 

algemene deel en het Capelse deel van de rapportage; 
2. Op basis van het jaarverslag te concluderen dat de uitvoering van de leerplicht in het schooljaar 2018-2019 in 

lijn is met het gemeentelijk beleid (preventieve inzet en samenwerking) en er derhalve geen beleidsaanpassing 
nodig is; 

3. Het jaarverslag 2018-2019, conform artikel 25 van de Leerplichtwet, actief met dit besluit aan de gemeenteraad 
toe te zenden. 

 
 

 
 
BESPREEKSTUKKEN 
 

 
 
Agendapunt 3 
 
Portefeuillehouder: Oskam 
 
Onderwerp 
 
Jaarplan bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2020 
 
Samenvatting 
In het beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2019-2022 zijn de missie en visie, het beleid, de 
instrumenten en alle (spel)regels die betrekking hebben op ambtelijke én bestuurlijke integriteit benoemd. Verder 
zijn in het beleidsplan de rollen en verantwoordelijkheden beschreven van de verantwoordelijkheidsdragers bij de 
uitvoering van het integriteitsbeleid. In het beleidsplan staat bepaald dat ter uitvoering en evaluatie van het 
beleidsplan het college jaarlijks een jaarplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit vaststelt. 
In het jaarplan 2020 zijn activiteiten opgenomen die de dialoog tot stand brengen, in stand houden én de 
burgemeester kunnen helpen bij zijn wettelijke zorgplicht de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Daar waar 
mogelijk worden de in het jaarplan opgenomen activiteiten dusdanig SMART geformuleerd zodat aan het einde van 
elk kalenderjaar kan worden vastgesteld waar de gemeente staat in deze dialoog en de bevordering van de 
bestuurlijke integriteit en we kunnen rapporteren en evalueren.  
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Agendapunt 3 (vervolg) 
 
Aan de hand hiervan worden de activiteiten vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. Naast activiteiten 
die tot doel hebben om de dialoog blijvend te kunnen voeren, zijn enkele activiteiten opgenomen die in algemene 
zin bijdragen aan de uitvoering van het beleid. 
 
Besluit: 
1. Het jaarplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2020 in principe vast te stellen; 
2. Het principebesluit, voor zover betrekking hebbend op de gemeenteraad, ter consultatie voor te leggen aan de 

gemeenteraad; 
3. Een definitief besluit over het jaarplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2020 te nemen na consultatie van de 

gemeenteraad. 
 
 

 
 
Agendapunt 4 
 
Portefeuillehouder: Hartnagel 
 
Onderwerp 
 
Toekenning subsidie Denk & Doe mee!-fonds februari 2020 
 
Samenvatting: 
1. Initiatief Herinrichting Vijvergebied Capelle-West – ’s Gravenland: initiatiefnemer wil het gebied rondom de 

voormalige beluchtingsvijver, inclusief de aangrenzende dierenweide en gebouw Knop-Op, stevig aanpakken 
om daarmee een plek te creëren waar bewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar 
kunnen genieten van de omgeving en de faciliteiten. Het advies van het Denk & Doe mee!-team is om de 
gevraagde subsidie van € 300.000,00 toe te kennen aan Stichting WOP Ketensche Polder. 

2. Het Vijvergebied is bijna volledig eigendom van de gemeente. Er zal een projectgroep worden samengesteld 
waaraan meerdere vertegenwoordigers van de gemeente zullen deelnemen. Hiermee wordt gewaarborgd dat 
het project op een zorgvuldige wijze zal verlopen; 

3. Initiatief Van ontmoetingsruimte Reviusrondeel naar Huiskamer van de Wijk: initiatiefnemer wil, in 
samenwerking met Havensteder, Stichting Welzijn Capelle en de gemeente, een aantal aanpassingen laten 
uitvoeren aan de ontmoetingsruimte aan het Reviusrondeel en daarnaast een aantal benodigdheden 
aanschaffen. Omdat de gevraagde subsidie meer dan € 5.000,00 bedraagt zal Stichting Welzijn Capelle als 
rechtspersoon fungeren. Het advies van het Denk & Doe mee!-team is om de gevraagde subsidie van  
€ 10.000,00 toe te kennen aan initiatiefnemer; 

4. Initiatief Bridgecursussen voor (oudere) Capellenaren: initiatiefnemer wil het huidige aanbod aan 
bridgecursussen uitbreiden. Een nieuwe dupliceermachine zou hierbij goed van pas komen. Het advies van het 
Denk & Doe mee!-team is om de gevraagde subsidie van € 4.564,23 niet toe te kennen aan NRBC Capelle. 

 
Besluit: 
1. Initiatief Herinrichting Vijvergebied Capelle-West – ’s Gravenland een subsidie van 
2. € 300.000,00 vanuit het Denk & Doe mee!-fonds toe te kennen conform het advies van het Denk & Doe mee!-

team; 
3. Initiatief Van ontmoetingsruimte Reviusrondeel naar Huiskamer van de Wijk een subsidie van € 10.000,00 

vanuit het Denk & Doe mee!-fonds toe te kennen conform het advies van het Denk & Doe mee!-team; 
4. Initiatief Bridgecursussen voor (oudere) Capellenaren een subsidie van € 4.564,23 vanuit het Denk & Doe 

mee!-fonds niet toe te kennen conform het advies van het Denk & Doe mee!-team. 
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Agendapunt 5 
 
Portefeuillehouder: Westerdijk 
 
Onderwerp 
 
Notitie “Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v.” 
 
Samenvatting 
De gemeente Capelle werkt al vele jaren samen met scholen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke 
partners om kinderen met een risico op een (taal)achterstand ondersteuning te bieden, zodat zij kunnen 
deelnemen aan het onderwijs en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Met ingang van 2019 heeft het 
Rijk de uitgangspunten voor de verdeling van de middelen voor het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 
gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat Capelle met ingang van 2019 aanzienlijk meer rijksmiddelen ontvangt en dat de 
inzet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen van 2 tot 12 jaar voor de komende 
jaren kan worden bijgesteld. Dat gebeurt met de notitie "Kansen voor ieder kind" in aansluiting op andere 
ontwikkelingen in het sociaal domein. 
 
Besluit: 
1. Het conceptraadsvoorstel en –besluit inzake de notitie “Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle 

aan den IJssel 2020 e.v.” vast te stellen. 
2. Het conceptraadsvoorstel en –besluit inzake de notitie 'Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle 

aan den IJssel 2020 e.v.” ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
 

 
 
Agendapunt 6 
 
Portefeuillehouder: Struijvenberg 
 
Onderwerp 
 
Resultaten peiling burgerpanel Stadsvisie 
 
Samenvatting 
 
In december 2019 is een vragenlijst over onze toekomstige Stadsvisie voorgelegd aan het burgerpanel. Het panel 
is onderdeel van een breder participatietraject, waarbij onder andere stadsgesprekken in de verschillende wijken 
zijn georganiseerd. De gemeente wil graag weten hoe, nu en in de toekomst, Capelle aan den IJssel vitaal en veilig 
blijft en hoe, nu en in de toekomst, ruimte wordt gegeven aan wonen, werken, vervoer en samen leven. 
Deze peiling is uitgevoerd door I&O Research. Aan de panelleden zijn vragen gesteld over vier onderwerpen: 
1. Identiteit; 
2. Leefbare Stad; 
3. Ontmoeten; 
4. Verplaatsen. 
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de nieuwe Stadsvisie vorm te geven. 
 
Besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de resultaten van de peiling van het burgerpanel over de Stadsvisie; 
2. De resultaten van de peiling als input te gebruiken om de nieuwe Stadsvisie verder vorm en inhoud te geven. 
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Agendapunt 7 
 
Portefeuillehouder: van Veen 
 
Onderwerp 
 
Stand van zaken warmtetransitie Rivium en Florabuurt en omgeving 
 
Samenvatting 
 
Op basis van de warmtetransitieagenda zijn onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van collectieve 
warmtevoorzieningen voor enerzijds het Rivium en anderzijds Het Lage Land, Prinsenland en de Florabuurt en 
omgeving. Voor het Rivium wordt voorgesteld een faciliterende rol aan te nemen in de ontwikkeling van een 
collectieve warmtevoorziening en daarvoor een aantal uitgangspunten vast te stellen. Voor Het Lage Land, 
Prinsenland en de Florabuurt en omgeving wordt voorgesteld een vervolgonderzoek uit te voeren samen met de 
gemeente Rotterdam en woningcorporaties Woonstad en Havensteder. 
 
Besluit: 
 
1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek 'Aardgasvrije wijken Capelle aan den IJssel en Rotterdam' 

en de Notitie aanpak energieconcept Rivium; 
2. Voor het Rivium een faciliterende rol aan te nemen in de ontwikkeling van een collectieve warmtevoorziening in 

het Nieuwe Rivium met daarbij de volgende uitgangspunten: 
a. Ontwikkelaars zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van een warmtevoorziening voor hun 

gebouwen; 
b. Wij leggen geen aansluitplicht op voor een collectieve warmtevoorziening; 
c. Wij starten geen openbare aanbesteding voor de realisatie en exploitatie van een collectieve 

warmtevoorziening; 
d. De gebruikers zijn beschermd via de Warmtewet; 
e. In de anterieure overeenkomst met ontwikkelaars kunnen nadere regels worden opgenomen over het 

aanleggen van een warmtenet; 
3. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek te concluderen dat het technisch en ruimtelijk gezien mogelijk is om 

alle gebouwen in het gebied Prinsenland, Het Lage Land, Florabuurt en omgeving aan te sluiten op een 
collectief warmtenet, maar dat er met het uitgangspunt woonlastenneutraliteit geen rendabele businesscase is 
voor het realiseren van een collectief warmtenet; 

4. Een vervolgonderzoek (in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek deel 2) uit te voeren naar de haalbaarheid 
en betaalbaarheid van een collectieve warmtevoorziening in het gebied Prinsenland, Het Lage land en 
Florabuurt en omgeving, met name omdat er mogelijkheden zijn de onrendabele top van de businesscase 
sterk te reduceren; 

5. Het Haalbaarheidsonderzoek Aardgasvrij wijken Capelle aan den IJssel en Rotterdam en de Notitie aanpak 
energieconcept Rivium actief met dit besluit aan de gemeenteraad toe te zenden. 
 
 

 
 
Agendapunt 8 
 
Portefeuillehouder: Westerdijk 
 
Onderwerp 
 
Aanwijzing stadsperformer 2020-2021 
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Agendapunt 8 (vervolg) 
 
Samenvatting 
 
In de cultuurnota 'Verrassend divers. Cultuur- en evenementenbeleid 2018 e.v.' is opgenomen dat de functie van 
stadsdichter voortgezet wordt als stadsperformer. De stadsperformer wordt steeds voor een periode van twee jaar 
aangewezen en geeft extra aandacht aan een bepaalde culturele discipline. Het doel hiervan is om de bekendheid 
van Capellenaren met deze culturele discipline te vergroten. 
De stadsperformer levert zes werken per jaar aan bij de gemeente en ontvangt hiervoor jaarlijks een vergoeding 
van  
€ 1.500,-- vanuit het budget SR Cultuur. In 2016 en 2017 was Miranda de Haan aangesteld als stadsdichter, zij 
heeft een impuls gegeven aan poëzie in Capelle. In 2018 en 2019 heeft fotografe Petra Muilenburg onder de naam 
Ladies of Light als stadsperformer aandacht besteed aan fotografie en dan in het bijzonder schilderen met licht. 
Door spoken word artiest Jarred Sewsingh aan te wijzen als stadsperformer voor 2020 en 2021 wordt spoken word 
onder een groter en breder publiek bekend. 
 
Besluit: 
1. Jarred Sewsingh aan te wijzen als stadsperformer van Capelle aan den IJssel voor 2 jaar (2020 en 2021); 
2. De "Overeenkomst stadsperformer Capelle aan den IJssel 2020 en 2021" met Jarred Sewsingh aan te gaan; 
3. De vergoeding voor het stadsperformerschap van € 1.500,-- per jaar te betalen uit het budget SR Cultuur  

(kp 6217230). 
 
 

 
 
Agendapunt 9 
 
Portefeuillehouder: College 
 
Onderwerp: 
 
Vaststellen collegebrief week 8 
 
Besluit: 
 
Met inachtneming van een wijziging stelt het college de collegebrief week 8 vast. 
 
 

 
 
Agendapunt 10 
 
Portefeuillehouder: College 
 
Onderwerp: 
 
Openstaande vragen ex artikel 38 Reglement van Orde gemeenteraad 
 
Samenvatting: 
 
Er zijn geen openstaande vragen ex artikel 38 Reglement van orde gemeenteraad. 
 
 

 
 


