Nr.: 09
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle te houden op
2 maart 2021.
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Nr.

Onderwerp

01
02

Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Conformstukken .
Bespreekstukken
Planning & Control brief
2021 - kaderstelling
begroting.

03
04
05
06
06.1

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

 Ter bespreking.

1. Het college legt de raad
een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 voor,
waarbij in ieder geval de
jaarschijven 2024 en 2025
ook een positief structureel
saldo hebben;
2. De indexering voor de
Gemeenschappelijke
Regelingen bedraagt 1,9%,
voor de geïndexeerde
subsidies geldt een
verhoging van 1,4% en de
overige budgetten worden
in principe niet verhoogd;
3. De prijzen van producten,
waarvan de tarieven niet
zijn opgenomen in een
gemeentelijke verordening,
worden verhoogd met
minimaal 1,4%;

Conform advies alleen bij
beslispunt 4 toevoegen:
“in principe”.

Vervolg

Nr

Onderwerp

6.2

Uitkomst rapport
onderzoek buitensport
gemeente Brielle

6.3

Groenwerkzaamheden
2021.

Gevraagde beslissing
4. Er wordt geen nieuw beleid
opgenomen in de
meerjarenbegroting 20222025;
5. Voor onvermijdelijke en
onuitstelbare kostenstijgingen wordt dekking
gezocht binnen hetzelfde
programma van de
programmabegroting;
6. Er vindt geen overheveling
van operationele budgetten
plaats, tenzij er in het jaar
van budgettering reeds een
financiële verplichting is
aangegaan;
7. Van bovenstaande
bepalingen kan alleen bij
een onvoorzien en
onredelijk benadelend
gevolg worden afgeweken
1. Kennis te nemen van het
rapport onderzoek
buitensport gemeente
Brielle van de Hospitality
Group;
2. De commissie te
verzoeken de raad positief
te adviseren de
aanbeveling uit het rapport
over te nemen en een
keuze te maken voor
scenario ’Versoberen Plus’.
1. Akkoord te gaan met de
voorgestelde aanpak
uitvoering van
groenwerkzaamheden;
2. Bijgevoegde brief aan
Minekus vast te stellen en
doen verzenden.

Besluit

Aangehouden.

Richting akkoord wel
redactionele opmerkingen.

vervolg

Nr
6.4

Onderwerp
Concept plan van aanpak
‘Voorbereiding fusie’.

6.5

Herindelingsadvies
gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis en
Westvoorne.

Gevraagde beslissing
1. Concept plan van aanpak
‘Voorbereiding fusie’
vaststellen, onder
voorbehoud van positieve
advisering van de
Ondernemingsraden;
2. Het plan van aanpak
‘Voorbereiding fusie’ ter
instemming voorleggen
aan de gemeenteraad;
3. Het ‘Uitvoeringsplan
gemeenteraden en griffies
2021-2022’ doorgeleiden
naar de gemeenteraad.
1. In te stemmen met het
herindelingsadvies Brielle,
Hellevoetsluis en
Westvoorne;
2. In te stemmen met de Nota
van Beantwoording;
3. Het herindelingsadvies
inclusief Nota van
beantwoording Brielle,
Hellevoetsluis en
Westvoorne ter
besluitvorming voor te
leggen aan de
gemeenteraad;
4. Het herindelingsadvies ter
informatie te zenden naar
de Ondernemingsraad;
5. De lokale raadscommissies
te consulteren in de
periode van 2 maart 2021
tot 15 maart 2021 over het
herindelingsadvies;

Besluit
Conform advies.
Aandachtspunten:
- Werkgroepen breder
samenstellen;
- Bestuurlijk / ambtelijk
samenspel is
belangrijk en dat komt
onvoldoende tot uiting;
Bij uitvoeringsplan griffie wordt
betrokkenheid burgemeesters
gemist.

Conform advies.
Aandachtspunten die in het
BRT worden meegenomen
zijn:
- Neem suggesties van
indieners mee in
samenvatting als
goede tips en zet dat
ook op de website;
Barendrecht zegt niets
inhoudelijk dan hoeven ze ook
niet in de tekst bedankt te
worden.

Vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing
6. In te stemmen met het
begeleidend schrijven bij
het herindelingsadvies,
zodat na besluitvorming in
de gemeenteraad van 23
maart 2021, het
herindelingsadvies
verstuurd wordt aan
Gedeputeerde Staten van
de provincie Zuid-Holland
met het verzoek om deze –
voorzien van een positieve
zienswijze – toe te sturen
aan de minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Besluit

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

De secretaris,

Vervolg

