Nr.: 42
Besluitenlijst van de B&W vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
te Brielle gehouden op 3 november 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

:

aanwezig

Nr.

Onderwerp

Gevraagde beslissing

Besluit

01

Openbare agenda.

02

Besluitenlijst vorige

Akkoord, wel toevoeging bij

vergadering.

6.05 onderzoek museum;
“Liever een robuuste
expositie”.

03

Representatielijst.

04

Ingekomen stukken.

05

Conformstukken.

05.01

Controle Protocol 2020
SVHW

06

Bespreekstukken

6.01

Brief Financieel toezicht

Niet besproken.

1. In te stemmen met het

Akkoord.

controleprotocol 2020.
1. De brief van

Conform advies.

jaarrekening 2019 van

Gedeputeerde Staten voor

Brief z.s.m. naar de griffie

Gedeputeerde Staten.

kennisgeving aannemen;

sturen i.v.m. de

2. Akkoord gaan met de
inhoudelijke reactie in de

begrotingsbehandeling op 3
november.

raadsinformatiebrief
m.b.t. de opmerkingen
van Gedeputeerde Staten
in de brief Financieel
toezicht 2019;
3. Akkoord gaan met het
doorsturen van de
raadsinformatiebrief naar
de Raad.
6.02

Monumentencommissie.

Ter kennisname: het verslag
van de vergadering van 1
oktober 2020.

Ter kennisname.

Vervolg

Nr.

Onderwerp

Gevraagde beslissing

Besluit

6.03

Verlengen Minus Culpa.

1. De Schulddienstverlening

Conform advies.

in zijn huidige vorm te
continueren voor 2020 tot
en met 2022;
2. Voor de verlening van
Minus Culpa af te wijken
van het eigen inkoop- en
aanbestedingsbeleid
gemeente Brielle 2019;
3. De raad over dit besluit te
informeren middels de
informatiebrief.
6.04

Monumentencommissie.

Ter kennisname: het verslag

Ter kennisname.

van de vergadering van 26
oktober 2020.
6.05

Secretarissenbrief

Vaststellen van het voor de

Akkoord.

indexeringspercentage

begroting 2022 toe te passen

Deze brief ook ter

GR-en 2022.

indexeringspercentage

kennisname aan de raad

1,9%

op

bijdrage

de

van

gemeentelijke

aan

de

diverse

gemeenschappelijke
regelingen

en

deze

sturen;
College verzoekt
secretarissen wel om nader

te

voorstel m.b.t. GR’en.

verwerken in de kadernota
2021.
6.06

Opschorting van

1. In te stemmen met het

Conform advies.

precariobelasting voor

voor het kalenderjaar

Graag concept-persbericht

het hebben van een

2020 opschorten van de

opstellen m.b.t. alle

terras bij cafés,

precariobelasting voor het

ondersteunings-maatregelen

restaurants, lunchrooms

hebben van een terras bij

die genomen worden t.b.v.

en dergelijke.

cafés, restaurants,

collegevergadering 10

lunchrooms en dergelijke;

november.

2. De betreffende commissie
verzoeken de Raad
positief te adviseren om
de financiële gevolgen,
overeenkomstig de
wijziging van de
taakveldenraming, te
verwerken in de
najaarswijziging 2020.

Vervolg

Nr.

Onderwerp

Gevraagde beslissing

6.07

Voorlopige toekenning

1. Instemmen

Besluit

met

de

subsidie 2021 Bibliotheek

voorlopige toekenning van

Zuid-Hollandse Delta.

€ 292.444 voor 2021 aan
de

Bibliotheek

Conform advies.

Zuid-

Hollandse Delta;
2. Instemmen

met

een

langere uitvoeringsperiode
voor
Brielle
welke

de

subsidie
Yourself

mogelijk

van
2020,

pas

in

2022 kan plaatsvinden;
3. Instemmen

met

het

blijven hanteren van de
Prestatieafspraken
voor

de

2020

subsidierelatie

2021.
6.08

Voorlopige toekenning

1. Instemmen met de

subsidie 2021 Stichting

voorlopige toekenning van

Kunst en Cultuur Brielle.

€ 267.787 voor 2021 aan

Conform advies.

de Stichting Kunst en
Cultuur Brielle;
2. Instemmen met het
blijven hanteren van de
Prestatieafspraken 2020
voor de subsidierelatie
met de Stichting Kunst en
Cultuur Brielle in 2021.
6.09

Monumentencommissie.

Ter kennisname: het verslag

Ter kennisname.

van de vergadering van 12
oktober 2020.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle
op 10 november 2020.

De burgemeester,

De secretaris,

Vervolg

