Nr.: 11
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
16 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.
Ingekomen stukken.
Conformstukken.
Bespreekstukken
Tijdelijke verruiming van
terras en het niet
vorderen van precario
voor de terrassen in het
jaar 2021

03
04
05
06
6.1

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

 Ter bespreking.

1. Een vergunning tot
verruiming van het terras te
verlenen ondernemingen
die een aanvraag indienen
of hebben ingediend;
2. De verruiming van a
terrassen toe te staan tot 1
november 2021;
3. Geen precario te innen
voor de terrassen voor het
jaar 2021;
4. € 17.000 euro aan
gederfde inkomsten te
bekostigen uit de
rijksbijdrage coronamaatregelen;
5. Geen leges te innen voor
het verruimde terrassen
vergunning voor 2021;

Akkoord, wel graag de raad
hierover informeren.

Vervolg

Nr

Onderwerp

6.2

Vaststellen
Aanwijzingsbesluit
toezicht kinderopvang in
verband met Wet tijdelijke
maatregelen covid-19.
Aanbod preventieve
trainingen.

6.3

6.4

Addendum verlengen
leveringsovereenkomst
Gas

Gevraagde beslissing
6. Tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het
tijdelijk opofferen van 14
parkeerplaatsen.
Slagveld, eerste 2
parkeerplaatsen
tegenover Café
Honky Tonk;
Turfkade, 2 maal 2
parkeerplaatsen aan
beide kanten van het
bestaande terras van
Chez André;
Gasthuisstraat,
Kaatsbaan, 2 maal
parkeerplaats
tegenover Café ’t
Kont van het Paard;
Maarland Zuidzijde, 2
maal parkeerplaats
tegenover Het Swarte
Schaep; Maarland
Zuidzijde, 2 maal
parkeerplaats
tegenover Café Dixi;
7. Dit besluit in werking te
laten treden op de dag na
publicatie ervan.
Vaststellen Aanwijzingsbesluit
toezicht kinderopvang in
verband met Wet tijdelijke
maatregelen covid-19.

Besluit
.

In te stemmen om KOPP-KVO
en Billy Boem á €14.730,- toe
te voegen aan het aanbod
preventieve trainingen.
1. De met Vattenfall Sales
Nederland N.V. gesloten
leveringsovereenkomst gas
te verlengen tot en met 31
december 2025.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.

Vervolg

Nr
6.5

Onderwerp
Noodsteun culturele
sector Zuid-Holland 2020.

6.6

Incidentele subsidie klein
concert eind 2021
Collegium Vocale.

6.7

Omgevingsvergunningaan
vraag voor het
reconstrueren van de
Noordpoort op
funderingsresten en
opwaarderen van Bastion
IX.

Gevraagde beslissing
1. Instemmen met besteding
noodsteun cultuur 29020
van de Provincie ZH
middels een beschikking
van:
a. € 16.000,- t.b.v. Historisch
Museum Den Briel;
b. € 9.000,- t.b.v. Stichting
Kunst en Cultuur Brielle;
2. Het hiervoor benodigde
budget in 2021 via de
Voorjaarswijziging 2021
opnieuw beschikbaar te
laten stellen;
3. De raad hierover
informeren.
1. Instemmen met het
toekennen van een
definitieve subsidie van
€ 5000,- aan Collegium
Vocale Briella ter realisatie
van een klein (kerst)concert eind 2021 in de
Catharijnekerk.
1. In te stemmen met de
beantwoording van de
zienswijzen, zoals opgenomen in de nota
zienswijzen;
2. Nadat de raad de verklaring van geen bedenkingen
heeft afgegeven een
omgevingsvergunning te
verlenen voor de
reconstructie van de
Noordpoort op funderingsresten en de opwaardering
van Bastion IX, waarmee
wordt afgeweken van de
regels die horen bij de
bestemming “Groen” en de
medebestemming "Waarde
- Cultuurhistorie – 1”,
“Waarde – Archeologie –
1” en “Waterstaat Waterkering" van het
bestemmingsplan
“Vesting”;

Besluit
Akkoord.
Stichting Kunst en Cultuur gaat
voorstel ontzamelen BKR
oppakken.

Akkoord.

Conform advies.
Wel een aantal
aandachtspunten
meegegeven.

Vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing
3. De raad voor te stellen op
basis van artikel 2.27 van
de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5,
eerste lid van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) te
verklaren, overeenkomstige bijgaande verklaring
van geen bedenkingen,
geen bedenkingen te
hebben tegen de op 31
augustus 2020 ontvangen
aanvraag
omgevingsvergunning voor
het project Bastion IX, te
Brielle;
4. De raad voor te stellen de
nota zienswijzen Bastion IX
vast te stellen;
5. De raad voor te stellen de
zienswijzen van
reclamanten genoemd
onder 1 tot en met 56 in
behandeling te nemen,
waarbij aan:
a. De zienswijzen van
reclamanten genoemd
onder 2 tot en met 13,
16 tot en met 21, 23,
24, 29 tot en met 51, 53
en 54 deels tegemoet te
komen, deels niet
tegemoet te komen;
b. De zienswijzen van
reclamanten genoemd
onder 1, 14, 15, 22, 25,
26, 27 en 28 niet
tegemoet te komen;
c. De zienswijzen van
reclamanten genoemd
onder 52, 55 en 56 nietontvankelijk te
verklaren.

vervolg

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

De secretaris,

