Nr.: 08
Besluitenlijst van de B&W vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
te Brielle gehouden op
23 februari 2021.
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Nr.

Onderwerp

01
02

Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Besluit tot deelname VRR
WVSV.
Kadernota VRR 2022.

03
04
04.01
04.02

04.03

VNG ondertekent
Actieagenda Wonen.

05
06
06.01

Conformstukken .
Bespreekstukken
Het realiseren van 11
appartementen aan het
Scharloo 6,7 & 8.

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit

Vervolg

Akkoord.
 Ter bespreking.
 Ter bespreking.

Ter kennisname.

 Ter bespreking.

Ter kennisname voor nu
akkoord.
Wel graag zienswijze voor de
raad opstellen. Verzoek om
begroting volgens zero base
aanpak om te gaan stellen.
Ter kennisname. Wel
vraagtekens dat deze actie
van de VNG voor ons kan
betekenen.

PT

Conform advies.
Wel vragen:
- Graag nog eens goed
naar de parkeernorm
te kijken wat is nu echt
relevant 1,6 of 2,3 ?
- Waarom wordt geen
parkeerkelder
gerealiseerd?

YvD
WL

 Ter bespreking.

1. In te stemmen met het
principeverzoek voor de
herontwikkeling Scharloo
6,7 & 8 onder de
voorwaarden dat:
2. Met initiatiefnemer een
anterieure overeenkomst
wordt aangegaan om
onderzoekskosten,
ambtelijke kosten en
planschade te verhalen;

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing
3. Het plan zal voldoen aan
de gemeentelijke
parkeernorm.

06.02

Onderzoek naar de
gebiedsvisie “De Rik”.

1. Instemmen met het
voortijdig uitvoeren van
een onderzoek naar de
gebiedsvisie voor
projectgebied “De Rik”,
conform de offerte van De
Baan verkeersadvies van
26 augustus 2020;
2. De kosten ad € 30.000,00
dekken uit het restbudget
2020 op de kostenplaats
602102061 ‘Overige voorz
wegen’ , kostensoort
4331000 ‘Alg plannen/ uitv
GVVP’ en later ten laste
van de GREX De Twee
Getuigen te brengen.

Besluit
Gebrek aan parkeerplaatsen
kan hier geaccepteerd worden
omdat we anders dit
“langdurige gat” in de
bebouwing niet op kunnen
lossen.
Akkoord mits de 2
wijkverenigingen en de
scholen ook betrokken
worden.
In informatiebrief aan de raad
melden dat we dit onderzoek
uitvoeren.

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

De secretaris,

vervolg
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