Nr.: 41
Besluitenlijst van de openbare en digitale
vergadering van het college van
burgemeester en wethouders te Brielle
gehouden op 27 oktober 2020.

Burgemeester

G.G.J. Rensen

:

aanwezig

Wethouder

R.M. van der Kooi

:

aanwezig

Wethouder

A.A. Schoon

:

aanwezig

Wethouder

L.T. van Ravenhorst

:

aanwezig

Secretaris

N. van Waart

:

afwezig

Loco-secretaris

J.F.J. Knol

:

aanwezig

Nr.

Onderwerp

01

Openbare agenda.

02

Besluitenlijst vorige

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

vergadering.
03

Representatielijst.

04

Ingekomen stukken.

05

Conformstukken.

06

Bespreekstukken.

06.01

Evaluatie Wet verplichte

1. Kennis te nemen van de

geestelijke
gezondheidszorg

Akkoord.

evaluatie WvGGZ;

Voorzover al niet gedaan: in

2. De commissie via de

het vervolg met bijdrage van

(WvGGZ).

informatiebrief informeren

OOV.

over de evaluatie.
06.02

Procesoverzichten

Kennisnemen van de

Akkoord.

bezwaren, klachten en



procesoverzichten

College hecht aan standaard

Wob verzoeken.

bezwaren, klachten en

zo vroeg mogelijk mediation

Wob verzoeken.

en reflectiemomenten.
College wil af en toe overzicht
stand van zaken juridische
trajecten.

06.03

Formulier goedkeuring



Ondertekening formulier

vereenvoudiging

goedkeuring juridische

juridische structuur

vereenvoudiging iHUB

IHUB.

door de burgemeester.

Akkoord.

Vervolg

Nr.

Onderwerp

Gevraagde beslissing

Besluit

06.04

Aanvraag structurele

1. Instemmen met het

Akkoord.

subsidie voor cultureel

toekennen van een

jongerenprogramma door

jaarlijkse subsidie van

Stichting Kunst en

€ 11.000,- in 2021 en

Cultuur Brielle.

2022 ten behoeve van een
pilot voor een cultureel
jongerenprogramma,
uitgevoerd door Stichting
Kunst en Cultuur Brielle;
2. De commissie informeren
over bovenstaande.

06.05

Onderzoek toekomst

1. De gemeenteraad

Akkoord met 1-2. Aanvullend:

Historisch Museum Den

voorstellen in te stemmen

3. Najaar 2021 notitie in

Briel.

met de conclusies en acht

college met stand van zaken

aanbevelingen van

over de voortgang van de

Berenschot.

uitvoering;

2. Instemmen met de vijf

4. Wethouder Van Ravenhorst

uitvoeringsvoorstellen, te

wordt gemandateerd voor

weten:

aanpassing voorstel raad

1. bestuurlijk bij de

m.b.t. exploitatie.

gemeente Dordrecht en
het Streekarchief VP de

Wethouder van der Kooi vindt

aanbevelingen t.a.v.

dat tentoonstellingen ook qua

mogelijke

omvang in overeenstemming

samenwerking te

moeten zijn met de ambities

sonderen;

van gemeente en museum;

2. afhankelijk van de

hele kleine presentaties

uitkomst ervan een

passen daarbij zijns inziens

besluit nemen over het

niet bij.

verdere proces
terzake;
3. de aanbevelingen t.a.v.
de organisatie en het
beleid van de
toekomstige gemeente
Voorne m.b.t. het
erfgoedbeleid
inbrengen in het
bestuurlijk overleg met
Hellevoetsluis en
Westvoorne;

Vervolg

Nr.

Onderwerp

Gevraagde beslissing

Vervolg 06.05

Besluit

4. de directeur verzoeken
om samen met de
citymarketeer en
anderen een actieve rol
te (blijven) spelen bij
het aanhalen van de
samenwerking tussen
de culturele instellingen
en initiatieven in
Brielle, m.n. bij
programmering,
educatie en
citymarketing idem
voor de regio Voorne;
5. de directeur verzoeken
advies uit te brengen
over de uitwerking van
de drie aanbevelingen
m.b.t. de
bedrijfsvoering en
daarbij tijdelijk
professionele
ondersteuning aan te
bieden.

06.06

Verlenging contracten



Dyslexiezorg t/m 2021.

In te stemmen met de

Akkoord.

verlenging van de
contracten met de
dyslexiezorgaanbieders op
Voorne voor de periode 1
januari 2021 t/m 31
december 2021.

06.07

Hanglocaties voor
jongeren.



Instemmen met het

Aangehouden.

voorstel om de JOP naast

Graag aanvullend advies in

het Medisch Centrum

college over m.n.

Brielle te verplaatsen naar

. tijdelijk gebruik

de oude locatie van de

evenemententerrein als

container op het

locatie;

Gooteplein en een nieuwe

. voors en tegens locatie

JOP te bestellen voor de

Gooteplein;

hanglocatie Langepoort en

. exacte locatie en invulling

deze te bekostigen uit

plek bij Langepoort;

kostenplaats 606701021,

. groen plaatsen bij overlast

kostensoort 43430000

gevende plek bij BRES;

algemeen onderhoud

. communicatie doelgroep.

(voor o.a.

T.a.v. overlastsituatie

skatevoorzieningen)

Kaaipoort z.s.m. maatregelen
nemen.

Vervolg

Nr.

Onderwerp

Gevraagde beslissing

Besluit

06.08

Septembercirculaire

1. De mutaties in het

Akkoord.

2020: uitkering

uitkeringsjaar 2020

College wil op 3-11-2020

gemeentefonds voor de

volgens bijgaande

besluit nemen over eventuele

jaren 2020 – 2024.

wijziging van de

aanvullende

taakveldenraming 2020 –

steunmaatregelen richting

2024 vaststellen;

ondernemers en

2. Onder voorbehoud van het

maatschappelijke

door Gedeputeerde Staten

organisaties, zulks op basis

te hanteren

van ambtelijk advies.

toezichtregime voor de

Dat met het oog op de

begroting 2021, de

begrotingsbehandeling door

betreffende commissie te

de raad.

verzoeken de raad positief

College denkt daarbij o.a.

te adviseren om de

aan maatregelen rond

financiële gevolgen,

precario en reclame.

overeenkomstig de
wijzigingen van de
taakveldenraming 20212024, te verwerken in de
voorjaarswijziging van de
programmabegroting
2021;
3. De betreffende commissie
positief te adviseren om
de financiële gevolgen
voor het jaar 2020,
overeenkomstig de
wijziging van de
taakveldenraming, te
verwerken in de
najaarswijziging 2020;
4. Kennis te nemen van het
bijgaande overzicht B&Wbesluiten van niet gedekte
budgetten dienstjaar
2020-2024.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle
op 3 november 2020.
De burgemeester,

De secretaris,

Vervolg

