Nr.: 43
Besluitenlijst van de B&W vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
te Brielle gehouden op 10 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

01

Openbare agenda.

02

Besluitenlijst vorige

Gevraagde beslissing

Besluit

Akkoord.

vergadering.
03

Representatielijst.

04

Ingekomen stukken.

05

Conformstukken.

06

Bespreekstukken.

06.01

Ontvangen Wob verzoek
Taxiwerq.

1. In te stemmen met het

Akkoord.

Wob besluit met betrekking tot het Wob verzoek
van Taxiwerq;

2. In te stemmen met de
brief die waarin het Wob
besluit kenbaar wordt
gemaakt.
06.02

Het niet heffen van

1. In te stemmen met het

reclamebelasting in

voorstel om in 2021

Wel graag hoeveel budget de

2021.

eenmalig geen reclamebe-

BBV heeft overgehouden.

lasting te heffen van alle

Afhandeling mandaat

ondernemers in de

wethouder Schoon.

binnenstad van Brielle;
2. In het jaar 2021 de BBV
maximaal 50% van de
jaarlijkse garantiesubsidie
(maximaal € 40.000,00)
uit te keren, een en ander
afhankelijk van/in aanvulling op het budget dat de
BBV in 2020 heeft over
gehouden/niet heeft
uitgegeven aan de
geplande evenementen;

Conform advies.

Vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing

Besluit

3. De betreffende commissie
verzoeken de Raad
positief te adviseren om
de financiële gevolgen,
overeenkomstig de
wijziging van de taakveldenraming, te verwerken
in de voorjaarswijziging
2021.
6.03

Fusie, extra capaciteit en

1. Instemmen met het

budget voorbereiding

(regionaal afgestemde)

fusie t/m maart 2021.

voorstel voor inzet van

Conform advies.
Wel de raad informeren.

aanvullende capaciteit en
budget voor het
fusietraject fase;
2. De kosten daarvan ten
laste brengen van het
budget fusie Voorne.
6.04

Geluidontwikkeling
Haven.

1. Kennis nemen van

Akkoord.

bijgevoegde memo van de
DCMR omtrent de
geluidontwikkelingen nabij
de haven;
2. Ter kennisname
voorleggen aan de
betreffende commissie.

6.05

Herindelingsontwerp
fusie op Voorne

1. In te stemmen met het

Conform advies.

herindelingsontwerp

Burgemeester en wethouder

Brielle, Hellevoetsluis en

Van Ravenhorst

Westvoorne;

gemandateerd om dit verder

2. De commissie verzoeken

te bespreken in het BRT,

de raad positief te

daarbij zijn aandachtspunten

adviseren;

meegegeven.

a) Het herindelingsontwerp - en daartoe
behorende
bijlagenboek - voor de
samenvoeging van de
gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis en
Westvoorne vast te
stellen, waarvan de
inzet is dat de grenzen
komen te liggen
volgens de kaart zoals
opgenomen in
paragraaf 4.4 van het
herindelingsontwerp;

Vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing
b) Te bepalen dat de
beoogde herindelingsdatum van de
gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis en
Westvoorne tot één
nieuwe gemeente 1
januari 2023 is;
c) Het herindelingsontwerp, en daartoe
behorende
bijlagenboek, met
ingang van 17
december 2020 voor
een periode van acht
weken ter inzage te
leggen;
d) In maart 2021 te
besluiten over de
reactienota van
zienswijzen en het
herindelingsadvies;
e) De gemeentenaam
Voorne in het
herindelingsadvies op
te nemen;
3. Het herindelingsontwerp
ter informatie te zenden
naar de
Ondernemingsraad met
het verzoek tot een
reactie;
4. Het BRT machtigen om op
basis van de besprekingen
in het BRT en de
fusiecommissie nog
laatste tekstuele wijzingen
aan te brengen.

Besluit

Vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing

Besluit

6.06

Deelname

1. Kennisnemen van het

Conform advies.

Veiligheidsregio

ontwerpbesluit tot

Rotterdam-Rijnmond

deelname van de

(VRR) aan

Veiligheidsregio

Werkgeversvereniging

Rotterdam-Rijnmond

Samenwerkende

(VRR) aan de landelijke

Veiligheidsregio’s

Werkgeversvereniging

(WVSV).

Samenwerkingen
Veiligheidsregio’s (WVSV);
2. In verband met het
overschrijden van de
reactietermijn de VRR als
college alvast informeren
over het advies aan de
gemeenteraad middels
bijgevoegde conceptbrief;
3. Het ontwerpbesluit via de
commissie BZM aan de
raad voorleggen en
adviseren in te stemmen
met de zienswijze van het
college op het
ontwerpbesluit.

6.07

Herhalingsonderzoek

1. Kennis te nemen van de

Akkoord.

naar de communicatie

resultaten van het

Graag ook de raad

van de Gemeente Brielle

onderzoek.

informeren.

met de inwoners.
6.08

Einde overeenkomst

1. In te stemmen met het

mantelzorgpas

overhevelen van de

Groupcard per 31-12-

mantelzorgwaardering

2020 en overheveling

voor inwoners van Brielle

waardering per 01-01-

naar de Brielse Klantkaart

2021 naar de Brielse

per 1 januari 2021;

klantkaart.

2. In te stemmen met het
verder initiëren van een
klantkaart op Voorne
niveau;
3. De commissie
samenleving via de
informatiebrief te
informeren.

Conform advies.

Vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing

Besluit

6.09

Instellen van 1 fte voor

1. De functie van

Conform advies.

de functie van project-

Projectleider (1fte) in het

leider in het program-

programmateam projecten

mateam projecten. Het

instellen per 1 december

overhevelen van een
functie en een budget
binnen de afdeling BOR.

2020;
2. De functie van Projectleider indelen in de HR21
functie Projecteider 1;
3. De functie van Projectleider 1 opnemen in het
HR21 functieboek
gemeente Brielle;
4. Eén (1) fte van de functie
van Vakspecialist
buitendienst (Medewerker
technische uitvoering II)
overhevelen van de
buitendienst naar de
binnendienst bij de
afdeling BOR per 1 januari
2021;
5. Het budget van € 45000,dat beschikbaar is gesteld
voor het vervullen van
taken op het gebied van
afval overhevelen (tot
01.01.2023) van de
binnendienst naar de
buitendienst bij de
afdeling BOR.

Vervolg

Nr

Onderwerp:

6.10

Afhandeling wijkschouw
2019.

Gevraagde beslissing
1. Kennis te nemen van

Besluit:
Conform advies.

de situatie;
2. Prioriteit te geven aan
het oppakken van de
punten uit de 8
wijkschouwen;
3. Akkoord geven op de
gevolgen in personele
inzet en mogelijke
kosten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle
op 17 november 2020.
De burgemeester,

De secretaris,

vervolg

