Nr.: 04
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
26 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.
Conformstukken .
Monumentencommissie

03
04
05
05.1

05.2

Informatiebrief Plas va
Heenvliet t.b.v. de
gemeenteraad.

06
06.1

Bespreekstukken
Herontwikkeling
recreatiegebied de
"Gouwe Geit" en
strandcafé "de Meiden".

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit

Vervolg

Akkoord.

Ter kennisname: het verslag
van de vergadering van 11
januari 2021.

Akkoord.

Brieven akkoord, wel
redactionele opmerkingen.

1. In te stemmen met het
principeverzoek voor de
herontwikkeling van het
recreatiegebied inclusief de
verplaatsing van
strandcafé de Meiden
onder de voorwaarden dat:
2. Rekening wordt gehouden
met de stedenbouwkundige handreikingen en het
landschappelijk advies van
Dorp, Stad en Land en de
algemeen stedenbouwkundige adviezen van Rho;

Beslispunten 1, 2, 3, 4 en 6
conform advies.
Beslispunt 5 is nu te voorbarig
en niet akkoord.
College wil nader advies n.a.v.
nieuwe taxatie en we verkoop
in 1 of 2 delen gaan doen
splitsing in ontwikkeling
recreatiegebied en strand café.

WL
PvE

Nr.

Onderwerp

6.2

Brief preventief Arhi
toezicht gemeente Brielle,
gericht aan de
gemeenteraad van Brielle

6.3

Projectplan IVH.

Gevraagde beslissing
3. Dat in het toekomstige
bestemmingsplan en in
overeenkomsten met
initiatiefnemer opgenomen
zal worden dat de chalets
niet permanent bewoond
mogen worden en alleen
bedoeld zijn voor recreatief
gebruik;
4. Voordat sprake is van
verkoop van de grond een
bibob onderzoek
plaatsvindt;
5. Met initiatiefnemer een
anterieure overeenkomst
wordt aangegaan om
onderzoekskosten,
ambtelijke kosten en
planschade te verhalen;
Het plan moet voldoen aan de
gemeentelijke parkeernorm.
Kennis te nemen van de brief
preventief Arhi toezicht
gemeente Brielle van PZH.

1. Het projectplan vast te
laten stellen en tot
uitvoering over te gaan;
2. De commissie voor te
stellen de raad positief te
adviseren middelen ad.
€80.874 beschikbaar te
stellen voor de uitvoering
van de IVH door de lokale
teams en deze voor
€ 38.000 te dekken uit het
bestaande budget voor
Buurt MV;
3. de financiële
consequenties conform
bijgaande
taakveldenwijziging te
verwerken in de
Voorjaarswijziging 2021 en
Programmabegroting
2022-2025;

Besluit

Vervolg

Akkoord. College wil graag
brief met procesinformatie
naar de raad m.b.t.
samenhang; deze brief,
Risicoreductieplan en de
kadernotabrief.
Conform advies, dekking voor
korte termijn akkoord maar
voor langere termijn dekking
zoeken binnen programma.

AB

WK
KL

Nr.

Onderwerp:

6.4

Managementletter 2020
en zienswijze op adviezen
accoutant.

6.5

Decembercirculaire 2020:
uitkering gemeentefonds
voor de jaren 2020 - 2024

Gevraagde beslissing
4. Kennis te nemen van het
eindrapport Samenwerking
in vrijwillig kader tussen
gemeenten en
gecertificeerde instelling
(GI’s);
5. De ambtelijke reactie aan
de GRJR over te nemen en
de UO GRJR te bevestigen
dat dit ook de bestuurlijke
reactie is;
1. Kennis te nemen van het
ASD advies.
2. Managementletter inzake
de interimcontrole 2020
voor kennisgeving
aannemen;
3. Akkoord gaan met de
zienswijze ten aanzien van
de adviespunten van de
accountant in de
managementletter 2020
1. Bijgaande wijziging van de
taakveldenrealisatie 2020
en de taakveldenraming
2021-2024 vast te stellen;
2. De betreffende commissie
positief te adviseren om de
financiële gevolgen voor
het jaar 2020,
overeenkomstig de
wijziging van de
taakveldenrealisatie, te
verwerken in de
jaarrekening 2020;
3. De betreffende commissie
te verzoeken de raad
positief te adviseren om de
financiële gevolgen,
overeenkomstig de
wijzigingen van de
taakveldenraming 20212024, te verwerken in een
begrotingswijziging van de
programmabegroting 2021.

Besluit

Vervolg

Conform advies.
Deze zienswijze ook ter
kennisgeving naar de raad
sturen.

AB
AY

Conform advies.

nr.
6.6

Onderwerp:
Zelfevaluatie BRP en
Reisdocumenten 2020.

6.7

Deelnemen aan
Cybernetwerk ZuidHollandse Eilanden.

6.8

Vaststellen
uitgangspunten en
samenwerkingsafspraken
‘Op weg naar één
gemeente op Voorne’.

Gevraagde beslissing:
De management-rapportages
zelfevaluatie Basisregistratie
personen (BRP) en
zelfevaluatie Paspoorten en
Nederlandse Identiteitskaarten
(PNIK) voor kennisgeving
aannemen en de minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en de
Autoriteit persoonsgegevens
(AP) hiervan in kennis stellen
via toezending van
bijgevoegde uittreksels
BRP/BRP (ENSIA) en
Reisdocumenten/Reisdocumenten (ENSIA).
Instemmen met deelname
van de gemeente Brielle
aan het Cybernetwerk
Zuid-Hollandse Eilanden
en de
intentieovereenkomst te
ondertekenen.
1. De uitgangspunten en
samenwerkingsafspraken
‘Op weg naar één
gemeente op Voorne’,
zoals genoemd in dit
advies vaststellen;
2. Dit besluit communiceren
en uitdragen in de
organisatie;
3. De uitgangspunten en
samenwerkingsafspraken
‘Op weg naar één
gemeente op Voorne’,
regelmatig opnieuw
agenderen om te
evalueren en zo nodig bij
te stellen.

Besluit:
Conform advies.

Akkoord.

De intentie om op deze manier
samen te gaan werken wordt
gedeeld. Wel aanpassen n.a.v.
Arhi-protocol.
Verder nog enkele vragen en
redactionele opmerkingen.
Verzoek om op agenda BRT te
plaatsen.

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

Vervolg:

RO
AMK

De secretaris,

