Nr.: 48
Besluitenlijst van de B&W-vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
te Brielle gehouden op 15 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.
01
02
03
04
05
05.01
06
06.01

Onderwerp
Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Conformstukken
Vaststellen
Taakveldenraming
2020-2023.
Bespreekstukken.
Beleidsregels en
verordening
Maatschappelijke
ondersteuning Brielle
2021.

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.
Besproken en aangepast
i.v.m. maatregelen lockdown.



Bijgevoegde
Taakveldenraming
2020-2023 vaststellen.

1. De beleidsregels
maatschappelijk
ondersteuning gemeente
Brielle 2020 met ingang
van 1 januari 2021 in te
trekken onder gelijktijdige
vaststelling van
Beleidsregels
maatschappelijke
ondersteuning Brielle
2021;
2. De commissie te
verzoeken de raad te
adviseren om de
Verordening
maatschappelijke
ondersteuning Brielle 2020
met ingang van 1 januari
2021 in te trekken onder
gelijktijdige vaststelling
van de Verordening
maatschappelijke
ondersteuning Brielle
2021;
3. De ASD schriftelijk te
informeren.

Akkoord.

Conform advies.

Vervolg

Nr
06.02

Onderwerp
Kadernota GRJR 2022.

06.03

Coulance regeling CJG
Rijnmond subsidiejaar
2020.

06.04

Opheffing
Stimuleringsregeling en
haar adviescommissie.

06.05

Commissiebrief

06.06

Vorming Bijzonder Lokaal
Overleg (BLO) voor het
vormen van een
bestuurlijke fusie
organisatie tussen de
gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis en
Westvoorne.

Gevraagde beslissing
De kadernota 2022 van de
Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond voor
zienswijze voor te leggen aan
de raad. Dit vergezeld van
een aanbiedingsbrief.
Instemmen met de gevraagde
coulance regeling van CJG
Rijnmond; de beschikte
subsidies 2020 door de
afrekengrondslag voor het
Basispakket voor 2020 los te
laten, alsmede de
afrekengrondslag voor het
Rijksvaccinatieprogramma en
het Aanvullend Preventief
Pakket als 100% gerealiseerd
te beschouwen.
1. Instemmen met het
advies om per 2021 de
adviescommissie van de
Stimuleringsregeling te
ontbinden en het jaarlijkse
budget van €15627,- (incl.
het budget voor de
commissievergoedingen)
over te hevelen naar de
stichting Kunst en Cultuur
in een pilot van twee jaar,
met daarbij SMART
geformuleerde doelen en
criteria per
uitvoeringsjaar;
2. De raad informeren over
bovenstaande in het kader
van de Uitvoeringsnotitie
Kunst en Cultuur.
Instemmen met bijgevoegde
commissiebrief.
1. De instelling van een
Bijzonder Lokaal Overleg
(BLO) en een Bijzonder
Lokaal Technisch Overleg
(BLTO);
2. Onder voorbehoud van
overeenstemming in het
BLO, de Regeling
Bijzonder Lokaal Overleg
Voorne (BLO-Voorne)
vaststellen;
3. De Regeling Bijzonder
Lokaal Overleg Voorne
voorleggen aan de leden
van het BLO voor
overeenstemming;
4. De drie
portefeuillehouders P&O
vormen in gezamenlijkheid de werkgeversdelegatie en bepalen onderling
de specifieke rolverdeling;

Besluit
Conform advies.

Conform advies.

Conform advies.

Akkoord.

vervolg

Nr

Onderwerp

06.07

Pilot hanglocaties voor
jongeren.

Gevraagde beslissing
5. Akkoord gaan met de heer
P.A. van der Wurff als
voorzitter van het
technisch voorbereidend
overleg (BLTO) en
optredend namens de
werkgeversvertegenwoordiging;
6. Instemmen met de
aanwijzing van mevrouw
S. Helbers als secretaris
van het BLO en de heer R.
Ouwerkerk als eerste
plaatsvervanger en heer
B. Strasters als tweede
plaatsvervanger en hun
deelname aan het BLTO in
de ambtelijke delegatie
namens de
werkgeversvertegenwoordiging;
7. De verdere vormgeving
van de deelname en
werkzaamheden in het
BLTO over te laten aan de
drie gemeentesecretarissen in afstemming met de
BLO-delegatie en het BRT.
De colleges geven
mandaat aan de
werkgeversdelegatie,
waarbij de eindbeslissing
ligt bij de colleges;
8. Akkoord gaan met de
voorgestelde werkwijze en
wijze van mandatering
werkgeversdelegatie;
9. Een kennismakingsbijeenkomst organiseren waarbij
alle partijen worden
uitgenodigd.
Instemmen met het voorstel
om als korte pilot van
december 2020 tot en met
maart 2021 twee
hangcontainers te plaatsen
voor maximaal vier weken op
verschillende locaties in
Brielle en de pilot te
bekostigen uit kostenplaats
606701021, kostensoort
43430000 algemeen
onderhoud (voor o.a.
skatevoorzieningen).

Besluit
Conform advies.

In principe akkoord,
uitvoering uitgesteld vanwege
de lockdown. Dat biedt ook
mogelijkheden tot zorgvuldige
communicatie met de
omgeving en afspraken om de
jongeren/St. Push goed bij dit
experiment te betrekken.

Vervolg

Nr.
06.08

Onderwerp
Toegankelijkheid
buurtbushaltes.

06.09

Correctie besluitenlijst
college d.d. 18 augustus
2020.
Afwijzen van de
subsidieaanvraag van
Emedia Productions voor
de actie “Ik wens voor
jou” voor een bedrag van
€ 500,-.

06.10

Gevraagde beslissing
1. Instemmen met de
aanpassingen van de
buurtbushaltes;
2. Instemmen om deze
kosten tussentijds te
boeken op de interne
order; 72101202, GVVP
gerelateerde projecten
onder verrekening van de
MRDH-subsidie.
Ter bespreking.

Besluit
Conform advies ook in relatie
tot het ouderenbeleid.
Onduidelijk is waarom 2
haltes Amer niet worden
meegenomen.

Afwijzen van de
subsidieaanvraag van Emedia
Productions voor de actie “Ik
wens voor jou” voor een
bedrag van € 500,-.

Akkoord.

Akkoord.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle
op 22 december 2020.
De burgemeester,

De secretaris,

vervolg

