Nr.: 46
Besluitenlijst van de vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
1 december 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

Vervolg

Akkoord.

vergadering.
03

Representatielijst.

04

Ingekomen stukken.

04.01

Rouwkaart de heer

Ter kennisname.

R.Meijer.
04.02

Overlijdensbericht de

Ter kennisname, herdenking

heer L. Zweerus.

zal in de raad plaatsvinden.

05

Conformstukken.

05.01

Monumentencommissie.

Ter kennisname: het verslag

Ter kennisname.

van de vergadering van 12
november 2020.
05.02

Monumentencommissie.

Ter kennisname: het verslag

Ter kennisname.

van de vergadering van 23
november 2020.
05.03

Raadsbrief Porthos.

Instemmen met bijgevoegde

Akkoord.

raadsbrief omtrent Porthos.
06

Bespreekstukken.

06.01

Restauratie wachthuis
bastion VII.

1. Kennisnemen van

Conform gewijzigd besluit.

inspectie en

Subsidie kan pas

restauratieplan en voorstel

aangevraagd worden na

tot gefaseerde restauratie;

besluitvorming kadernota.

2. Kosten meenemen bij de
kadernota 2021;
3. Het benodigde krediet
opnemen in de lijst van
noodzakelijke
investeringen ter
bespreking in de 3
gemeenten.

WL

Nr

Onderwerp:

Gevraagde beslissing:

Besluit:

06.02

Eerste wijziging

1. Instemmen met de eerste

Conform advies.

Algemene Plaatselijke

wijziging van de Algemene

Verordening Brielle 2015

Plaatselijke Verordening

– Carbidschieten.

Brielle 2015, inhoudende

Vervolg:

het toevoegen van
artikelen 2:73a en 2:73b
die betrekking hebben op
carbid;
2. De raad vragen de
bijgevoegde eerste
wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening
Brielle 2015 vast te
stellen;
3. Onder voorbehoud van
instemming van de raad
met de eerste wijziging
van de Algemene
Plaatselijke Verordening
Brielle 2015 bijgevoegd
‘uitvoeringsbesluit ex
artikel 2:73a APV
(Carbidschieten)’
vaststellen.
06.03

Voormalige meubelwinkel

1. In principe akkoord te

Conform voorstel.

aan de Nobelstraat 80

gaan met het initiatief om

Wethouder Van der Kooi

transformeren naar een

in de voormalige meubel-

tekent aan, ondanks de mooie

multifunctioneel pand

winkel aan de Nobelstraat

vormgeving, zich niet te

met verschillende

80, verschillende nieuwe

kunnen vinden in het

activiteiten.

activiteiten; kleinschalig

voorstel. Hij heeft

hotel (17 kamers),

vraagtekens of dit een goede

restaurant, welnessruimte,

ontwikkeling is op deze

kantoren, een spreekruim-

locatie, gelet op de grote

te en een evenementen-

extra parkeerbehoefte die het

ruimte, toe te staan onder

met zich meebrengt.

de volgende voorwaarden:
-

Dat de monumentencommissie akkoord is met
het plan;

-

Dat er afspraken over het
parkeren worden
vastgelegd in een
anterieure overeenkomst
en in een ruimtelijke
onderbouwing worden
toegelicht;

WL

Nr

Onderwerp:

Gevraagde beslissing:
-

Besluit:

Vervolg:

Dat kostenverhaal plaats
vindt via een anterieure
overeenkomst;

-

Dat in een overeenkomst
vastgelegd wordt dat
eventuele planschade bij
de initiatiefnemer komt te
liggen.

2. De raad te informeren via
bijgevoegde raadsbrief.
06.04

Aanpak Bereikbaarheid

1. Vaststellen van de

Voorne-Putten en Haven

bijgevoegde

Rotterdam (ABVPHR) -

samenwerkings-overeen-

KTA-Maatregel 3

komst met De Verkeers-

Mobiliteitsmanagementpr

onderneming, t.b.v. het

ogramma/

Mobiliteitsmanagement-

Gedragsbeïnvloeding

programma Gedragsbeïn-

Voorne-Putten.

vloeding Voorne Putten;

Conform advies.

2. Instemmen met de
eenmalige overdracht van
de tekenenbevoegdheid
van burgemeester Rensen
naar wethouder Van der
Kooi voor deze
ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst.
06.05

Raadsmemo BO Mirt.

Ter bespreking.

Memo is al naar de raad

AdR

gestuurd omdat het centrale

RK

persbericht ook al was

AMK

uitgegaan.
Omdat er voor Brielle nog wel
een aantal aandachtspunten
zijn wil het college graag, ook
voor de raad, een oplegnotitie
en een presentatie om meer
inzicht te krijgen en de
vervolgstrategie beter te
kunnen bepalen. Bij de
oplegnotitie voor de raad ook
verwijzen naar het filmpje
gemaakt m.b.t. bereikbaarheid Voorne Putten.
College wil dit breder en
strategischer oppakken
zonodig externe expertise
inhuren.

Nr

Onderwerp:

Gevraagde beslissing:

Besluit:

Vervolg:

06.06

Raadsinformatiebrief

Ter bespreking.

Akkoord wel redactionele

PT

inwerking treden

opmerkingen.

Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19.
06.07

Openbaar Vervoer (OV)
en Corona.

1. De bijgaande brief, d.d. 25

Conform advies.

november 2020, van de
MRDH ter kennis nemen;
2. De brief ter kennisgeving
doorgeleiden naar de
raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle
op 8 december 2020.
De burgemeester,

De secretaris,

