Nr.: 07
Besluitenlijst van de openbare B&W
vergadering van het college van
burgemeester en wethouders te Brielle
gehouden op
16 februari 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.
Informeren gemeenteraad
m.b.t. Groeifonds en
Groeiagendag Zuid
Holland.
Conformstukken .
Winningsplan aardwarmte
Vierpolders

03
04
4.1

05
5.1

5.2

Monumentencommissie

06
6.1

Bespreekstukken
Raadsbrief winningsplan
aardwarmte Vierpolders.

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

 Ter bespreking.
Ter kennisname.
Informatie is al naar de raad
verzonden.

1. Kennis nemen van het
advies van de DCMR
betreffende het ontwerpinstemmingsbesluit
winningsplan aardwarmte
Vierpolders;
2. Geen zienswijze indienen
op het ontwerpinstemmingsbesluit
winningsplan aardwarmte
Vierpolders.
Ter kennisname: het verslag
van de vergadering van 8
februari 2021

Akkoord.

Instemmen met bijgevoegde
brief aan de raad.

Akkoord, wel redactionele
opmerkingen.

Ter kennisname.

Vervolg

Nr
6.2

Onderwerp
werkplan 2021 van de
DCMR Milieudienst
Rijnmond.

6.3

Jaarverslag 2020 van de
Adviesraad
Sociaal
Domein Brielle

6.4

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

Gevraagde beslissing
1. Instemmen met het
werkplan 2021 van de
DCMR Milieudienst
Rijnmond;
2. Ter kennisname
voorleggen aan de raad.
1. Kennisnemen van het
jaarverslag 2020 van de
Adviesraad Sociaal
Domein;
2. Jaarverslag 2020 ter
informatie zenden aan de
raad;
3. De ASD schriftelijk
bedanken voor het
aanleveren van het
jaarverslag 2020.
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’,
opnieuw agenderen voor
het BRT;
4. De uitgangspunten en
samenwerkingsafspraken
regelmatig agenderen op
de agenda’s van de
diverse gremia om te
evalueren en zo nodig bij
te stellen;
5. De gewijzigde
uitgangspunten en
samenwerkingsafspraken
ter informatie sturen naar
het OR platform.

Besluit
Akkoord.

Conform advies.

Conform advies.

Vervolg

Nr
6.5

Onderwerp
Uitgebreide procedure
voor het terugbouwen van
het achterhuis en de
restauratie van het
voorhuis aan de
Voorstraat 80 (de Roef),
inclusief de toevoeging
van de functie kantoor en
wonen.

Gevraagde beslissing
1. In principe medewerking te
verlenen aan het verzoek
om een uitgebreide
procedure te volgen voor
het perceel Voorstraat 80,
Brielle, om ontheffing te
verlenen van het aantal
toegestane woningen naar
5 zorgappartementen, het
bouwen van het achterhuis
buiten het bouwvlak en een
hogere goot- en
bouwhoogte toe te staan
dan nu in het
bestemmingsplan is
bepaald en een kap te
realiseren op het
achterhuis in plaats van
een platdak;
2. Af te wijken van het advies
van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE)
en het positieve advies van
de Monumentencommissie
te volgen;
3. De raad voor te stellen een
ontwerpverklaring van
géén bedenkingen (vvgb)
af te geven voor de het
terugbouwen van het
achterhuis en de
restauratie van het
voorhuis aan de Voorstraat
80 (de Roef), inclusief de
toevoeging van de functie
kantoor en wonen;
4. De raad daarnaast voor te
stellen dat deze
ontwerpverklaring van
géén bedenkingen geldt
als definitieve verklaring
van géén bedenkingen,
indien géén zienswijzen
worden ingediend tegen
deze verklaring.

Besluit
Conform advies.
Graag informatie over:
 Krijgen deze
appartementen aparte
huisnummers?
 Wanneer kan de
voorgevel
gerestaureerd zijn?

Vervolg

Nr
6.6

Onderwerp
Opdracht en machtiging
tot uitvoering
Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie
toeslagenaffaire

Gevraagde beslissing
1. In te stemmen met het
voorstel om de primaire
werkzaamheden die
verband houden met de
kindertoeslagaffaire – het
opzetten van het meldpuntte laten uitvoeren door de
gemeenten Nissewaard;
2. De door het Rijk aan de
gemeente Brielle
beschikbaar gestelde
middelen van € 7.723,59 te
reserveren voor de
hersteloperatie
toeslagenaffaire en na
financiële onderbouwing
oprichting en uitviering
loket toeslagaffaire aan de
gemeente Nissewaard ter
beschikking te stellen;
3. Akkoord te gaan met de
machtiging van de
Belastingdienst/Toeslagen
om gedupeerden te
benaderen in kader van de
hersteloperatie
toeslagenaffaire;
4. Akkoord te gaan met de
ondertekening van de
verwerkersovereenkomst
en de
gebruikersvoorwaarden
van het portaal van de
Belastingdienst/Toeslagen
in kader van de
gegevensoverdracht
tussen
Belastingdienst/Toeslagen
en de Gemeente Brielle;
5. Verleent de machtiging en
de uitoefening van de in de
machtiging genoemde
werkzaamheden door aan
de gemeente Nissewaard;
6. De raad te informeren.

Besluit
Conform advies.

vervolg

Nr
6.7

Onderwerp
e
Fusie Voorne budget 2
fase.

6.8

Raadsbrief voortgang
herinrichting Slagveld

6.9

Inzet SUS-team in de
komende jaren.

Gevraagde beslissing
1. De gemeenteraad voor te
stellen ten behoeve van de
voorbereiding op de
gemeentelijke herindeling
voor 2021 het bedrag van
€ 807.143 beschikbaar te
stellen en dit te dekken uit:
- het resterende budget
Fusie Voorne voor 2021 ad
€ 125.000
- ten laste van de
algemene reserve €
682.143.
1. Instemmen met
bijgevoegde raadsbrief
over de voortgang van de
herinrichting van het
Slagveld.
1. Akkoord te gaan met het
voorstel voor het
voortzetten van de huidige
inzet van het SUS-team in
2021 en 2022 tot een
maximum van 22.672,- per
jaar.

Besluit
Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

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

De secretaris,

vervolg

