Nr.: 03
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
19 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.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Verantwoording
coronacrisis:
Third Impression Report.
Conformstukken .
Bespreekstukken.
Vaststellen notitie
organisatieontwikkeling
'opgavengericht en zelforganiserend werken' en
het wijzigen van een
aantal functienamen.

03
04
04.01

05
06
06.01

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

Ter bespreking.

Ter kennisname. Wordt ook
aan de raad gezonden.

1. Vaststellen van het voorstel
tot de
organisatieontwikkeling
'opgavengericht en zelforganiserend werken' met
de daarin beschreven
organisatievisie en
sturingsvisie;
2. De functienamen
(werknamen) van de
functies van 'Afdelingshoofd' en 'Bureauhoofd'
voor de diverse organisatieonderdelen vervangen door
de functienaam (werknaam) 'Teammanager'
gevolgd door de naam van
het team c.q. het
organisatieonderdeel. De
HR21 functies blijven
ongewijzigd;

Conform advies.
Deze notitie, wat een
dynamisch document is, biedt
een mooie basis en goede
visie voor de ontwikkeling van
de organisatie. Graag na 6
maanden een evaluatie c.q.
update.
College heeft wel enkele
redactionele opmerkingen c.q.
vragen ter verduidelijking.
Hoewel het bedrijfsvoering
betreft wil het college de raad
wel via het presidium
informeren d.m.v. het toesturen van de notitie en een
toelichting door de gemeentesecretaris.
Daarnaast ook graag aandacht
wat de Coronamaartregelen
ook voor structurele impact
kunnen hebben.

Vervolg

Nr

Onderwerp

06.02

Informatiebrief Commissie
Samenleving februari
2021.
Evaluatie
uitvoeringsprogramma
ouderen Brielle.

06.03

06.04

Uitwerking binnenstad- en
havenvisie fase 3.

Gevraagde beslissing
3. De functienaam
(werknaam) 'Hoofd
stafafdeling bestuurlijke
zaken en middelen'
vervangen door de
functienaam (werknaam)
'Manager bedrijfsvoering'.
De HR21 functie blijft
ongewijzigd;
4. De functienamen
(werknamen) van de
'Leidinggevenden' binnen
de Dukdalf vervangen door
(werknaam) 'Teamleider'
gevolgd door de naam van
het team. De HR21
functies blijven
ongewijzigd.
Ter bespreking.

Besluit

1. Instemmen met de
evaluatie
uitvoeringsprogramma
ouderen;
2. De evaluatie
uitvoeringsprogramma
ouderen ter kennisgeving
door te sturen naar de
raadscommissie.
1. Instemmen met de
voorlopige ontwerpen en
werkplanning van de
projecten:
a) Beleving vesting;
routing, beplanting en
beheer;
b) Bijzondere plekken; Sint
Catharijnehof en
Wellerondom;
c) Briels Palet; vrijstaande
tekstborden bastions en
monumenten;
d) Briels Palet; Geuzenen Martelarenroute;
e) Briels Palet;
Fietsparkeren.

Akkoord.

Akkoord.

Conform advies.
Deze plannen verdienen ook
regelmatige publicitaire
aandacht.

vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing
2. De voorstellen voor de
projecten onder 1 ter
instemming voor te leggen
aan de gemeenteraad in
februari 2021, en deze na
goedkeuring door de raad
te realiseren door
aanwending van de reeds
in de begroting opgenomen
middelen voor de
binnenstad- en havenvisie.
3. De gemeenteraad te
melden dat voor volgende
projecten de plannen in
juni 2021 voorgelegd
worden;
a) Bastion IX: entree
Dijkstraat;
b) Terrassenbeleid.
4. De gemeenteraad de
bijgevoegde voortgangsrapportage voor onderstaande projecten aan te
bieden:
a. Thoelaverweg en
bezoekersparkeren;
b. Kaaistraat en Oostdam;
c. Turfkade en
Zuidspui brug;
d. Veerhaven;
e. Slagveld;
f. 1 aprilmonument
bastion IX;
g. Beleving en
informatievoorziening
vesting; pieken (bastion
III), kanon (bastion IV),
kazemat (bastion IX),
verhaal en verlichting
stadspoort (bastion IX);
h. Asylplein;
i. Briels Palet; routetegels
entrees en bastions,
verlichtingsplan
binnenstad, bijzondere
verlichting jubileumjaar.

Besluit

vervolg

Nr
06.05

Onderwrp
Straatnaamgeving.

06.06

Regiovisie jeugdhulp
Rijnmond 'Nabij en
Passend'.

06.07

Informatiebrief commissie
Grondgebied.

Gevraagde beslissing
1. Ten behoeve van de
realisatie van het
nieuwbouwproject gelegen
tussen de Simon Jan Mol
Singel, Het Spui en de Jan
Matthijssenlaan.de
volgende straatnaam
vaststellen: Prinses
Amalialaan;
2. De Dienst Koninklijk Huis
van uw beslissing op de
hoogte stellen.
1. Instemmen met de
regiovisie jeugdhulp
Rijnmond ‘Nabij en
Passend’;
2. De commissie voor te
stellen de raad positief te
adviseren over de
regiovisie jeugdhulp
Rijnmond ‘Nabij en
Passend’;
3. De raad te verzoeken de
regiovisie Jeugdhulp
Rijnmond ‘Nabij en
Passend’ vast te stellen;
4. Kennis te nemen van het
ASD advies.
Ter bespreking.

Besluit
Akkoord.

Conform advies.
Deze visie sluit goed aan bij de
Brielse aanpak.

Akkoord, wel redactionele
opmerkingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Brielle op
26 januari 2021.
De burgemeester,

De secretaris,

Vervolg

