Nr.: 02
Besluitenlijst van de openbare B&W
vergadering van het college van
burgemeester en wethouders te Brielle
gehouden op
12 januari 2021

Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

G.G.J. Rensen
R.M. van der Kooi
A.A. Schoon
L.T. van Ravenhorst
N. van Waart

Nr.

Onderwerp

01
02

Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.

03
04
04.01

Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Brief subsidie Ahoy en
Van der Valk.
Conformstukken .
Bespreekstukken.
Vertraging oprichting BIZ.

05
06
06.01

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.
Bij 6.04 aanvulling Rapportage
onderzoek ook toesturen aan
de raad.

Ter informatie.

Ter kennisname.

1. Kennis te nemen van de
opgetreden vertraging;
2. Akkoord te gaan met de
voorgestelde werkwijze in
2021;
3. Akkoord te gaan met het
inzetten van € 7.500,- voor
de voortgang van het
proces en hiervoor de
financiële dekking te doen
vanuit grondexploitatie
Seggelant.

Conform advies.
Graag nadere informatie
wanneer verbetering wegennet
en verkeersveiligheid wordt
opgepakt?

Vervolg

Nr.
06.02

Onderwerp
Aanwijzingsbesluit
toezichthouders
Wegsleepverordening
gemeente Brielle 2020.

Gevraagde beslissing
Besluit
1. De in het
Conform advies.
aanwijzingsbesluit
omschreven functionarissen aanwijzen als
toezichthouders op de
naleving van de
Wegsleepveror-dening
gemeente Brielle 2020;
2. Dit besluit in werking te
laten treden op de dag na
publicatie ervan.
06.03
Bureau Leerplicht Voorne. 1. In te stemmen met de
Conform advies.
oprichting van Bureau
Leerplicht Voorne voor de
uitvoering van de
leerplicht- en RMC-taken
vanaf 2021, binnen de
vastgestelde begrotingen;
2. Gemeente Hellevoetsluis
aan te wijzen als
coördinerende gemeente
en het bijgevoegde
aanwijzingsbesluit te
ondertekenen;
3. Vanaf de zomer 2021 de
inhoudelijke en financiële
afspraken vast te leggen in
een
dienstverleningsovereenko
mst Sociaal Domein tussen
Hellevoetsluis en Brielle;
4. De (raads-)commissie te
informeren middels de
informatiebrief;
5. De ASD schriftelijk te
informeren.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle op
19 januari 2021.
De burgemeester,

De secretaris,

vervolg

