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Geachte raadsleden, 

Op 26 juni heeft EVB vragen gesteld waarin de fractie verzoekt een kostenopgave van diverse posten te 
ontvangen. Graag beantwoorden wij met deze brief de gestelde vragen. 

VRAAG ANTWOORD 
1. Onderhoudskosten aanpassing 

woningen statushouders ad€ 
63.655 (jaarrekening 2019) 

Is dit een wettelijke verplichting? 

2. kosten 2e plaatsing JOP 

Wat zijn de kosten van: 
1: Het vergunning proces van de JOP. 
2: Het plaatsen van de JOP 
3: Het herplaatsen van de JOP omdat 
deze verkeerd was geplaatst 

De gemeente heeft de wettelijke verplichting om 
statushouders te huisvesten in respectabele woningen. 
De gemeente Barendrecht heeft gemeentelijk vastgoed 
waar statushouders geplaatst kunnen worden. Echter 
was hier wel enig onderhoud noodzakelijk. De 
onderhoudskosten voor aanpassing van woningen voor 
statushouders vloeien daarmee voort uit de wettelijke 
verplichting om statushouders van respectabele 
huisvesting te voorzien. 

Het gaat in totaal om €1.390 en dat is als volgt 
onderverdeeld: 

1. Vergunningsproces: 
2. Plaatsing: 
3. Herplaatsing: 

€ 410 
€653 
€ 327 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kosten optuigen online platfonn 
voor jongeren 

Wat zijn de kosten voor de 
gemeenschap van het raadsvoorstel 
online platform voor jongeren? 
(initiatief, gesprekken, raadsvoorstel, 
etc.) 

Kosten onderzoek huisvesting 
veiligheidspost Maasstraat 

Wat zijn de kosten van het onderzoek 
voor het zoeken naar alternatieve 
locaties voor de veiligheidspost 
Maasstraat? (brief 117 453) 

Windmolen filmpje 

Wat heeft dit filmpje gekost? Graag 
specificeren naar ambtelijke (interne) 
kosten en externe kosten. 

Van het Gas af filmpje 

Wat heeft dit filmpje gekost? Graag 
specificeren naar ambtelijke (interne) 
kosten en externe kosten. 

Helga van Leur 

Wat is er betaald voor het inhuren van 
Helga van Leur? 

Afvloeiregeling directeur NV BAR 

wat zijn de kosten? ( kan in GEHEIM 
worden beantwoord indien 
noodzakelijk geacht) 

De kosten die hiervoor gemaakt zijn, worden gedekt 
vanuit de reguliere subsidie aan Stichting Open 
Limonade. Er zijn geen extra kosten gemaakt. 

Het locatieonderzoek voor een alternatieve locatie voor 
de veiligheidspost Maasstraat is een intern ambtelijk 
onderzoek geweest. Hiervoor is geen externe partij 
ingeschakeld. Er zijn hiervoor dus geen extra kosten 
gemaakt. 

De externe kosten van dit filmpje zijn in totaal €1.109. 
Omdat het extern is uitbesteed is de ambtelijke inzet 
hierop vrijwel nihil geweest. 

De externe kosten van het filmpje 'kansrijke wijken 
aardgasvrij' zijn € 1.832. Ambtelijk is er 3,5 uur aan 
besteed. 

De kosten voor het inhuren van Helga van Leur voor de 
duurzaamheidsconferentie in 2019 zijn€ 5.950. 

In de raadsinformatiebrief met kenmerk 142613 is deze 
vraag beantwoord: 

Over de rechtspositionele modaliteiten zijn afzonderlijke 
afspraken gemaakt tussen de heer Van Winden en de 
NV BAR Afvalbeheer. Om privacy redenen en 
gemaakte afspraken verstrekken we hierover geen 
nadere informatie. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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