Nr.: 10
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
9 maart 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.

03

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Akkoord.
 Ter bespreking.

Kosten studiemiddag
wethouder A,. Schoon
akkoord.

 Ter informatie.

Persbericht MRDH.
- Doorsturen aan de
raad en melden aan
de commissie BZM
Geen uitval van buslijnen van
en naar gemeente Brielle.
Eventuele gezamenlijke motie
in raden Voorne voorbereiden
om naar het kabinet te sturen?
Wethouder Van Ravenhorst
heeft belangstelling voor
vacature College voor
Arbeidszaken.
Ter kennisname.

04
04.1

Ingekomen stukken.
Coronacrisis raakt OV in
de metropoolregio hard.

04.2

Opensteling vacatures in
VNG bestuur en
commissies.

 Ter informatie.

04.3

Brief over uitstel
bestuurlijke conferentie
VRR..
Aanbieding
onderzoeksrapport over
de financiële en
beleidsvrije ruimte van
gemeenten in ZuidHolland uitgevoerd in
opdracht van ZuidHolland.

 Ter informatie.

04.4

Besluit

 Ter informatie.

Ter kennisname.
Ondersteunt ook de VNG-lijn.
Graag doorsturen t.k.n. naar
de raad.

Vervolg

Nr
05
05.1

Onderwerp
Conformstukken.
Monumentencommissie.

06
06.1

Bespreekstukken
Beschikbaar stellen van
de accommodatie
DukdalfBRES (met name
sporthal Dukdalf) voor het
realiseren van een
vaccinatielocatie voor de
GGD-GHOR.

06.2

Invaren en plaatsen
tijdelijke brug naast
Suurhoffbrug.

Gevraagde beslissing

Besluit

 Ter kennisname: het
verslag van de vergadering
van 22 februari 2021.

Ter kennisname

Instellen vaccinatiestraat
gemeente Brielle.
- Sporthal Dukdalf
aanwijzen als locatie
voor vaccineren;
- Inrichting in
afstemming met GGDGHOR;
- Afwijking van de
(interne)
aanbestedingsregels
is toegestaan;
- Bij behoefte
beschikbaar stellen
van de locatie
(bijvoorbeeld aan de
huisartsen);
- Informeren omgeving
en gebruikers.
1. Kennisnemen van het
invaren en plaatsen van de
tijdelijke brug naast de
Suurhoffbrug van
woensdagavond 6 mei tot
en met maandagochtend
10 mei 2021;
2. Kennisnemen van het
gebruik van de calamiteitenroute voor route
plichtige gevaarlijke stoffen
tijdens het afsluiten van de
A15 ter hoogte van de
Suurhoffbrug van 7 mei tot
en met 9 mei 2021;
3. De raad hierover schriftelijk
informeren.

Akkoord

Akkoord

vervolg

Nr
06.3

Onderwerp
Betalingsregeling
ondernemers en ZZP'ers.

06.4

Landelijke Regeling
Tijdelijke Ondersteuning
voor Noodzakelijke
Kosten.

6.5

Overeenkomsten voor
hulpmiddelen.

Gevraagde beslissing
1. Kennis te nemen van de
betalingsregeling van
SVHW;
2. In te stemmen met een
gelijke betalingsregeling
voor de precariobelasting
en de toeristenbelasting;
3. Op verzoek van een
ondernemer of zzp’er
uitstel van betaling te
verlenen tot uiterlijk 31
oktober 2021.
1. De beleidsregels Tijdelijke
Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten
(TONK) vast te stellen met
terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2021;
2. De Raad te informeren via
raadsinformatiebrief.
In te stemmen met het bieden
van een overbruggingsovereenkomst aan de
aanbieder, Medipoint, tot
datum gunning nieuwe
overeenkomst.

Besluit
Akkoord.
Extra beslispunt:
4. Raad informeren

Conform advies.
Risico, een open einde
regeling.

Conform advies.

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

De secretaris,

vervolg

