Nr.: 12
Besluitenlijst van de openbare B&W
vergadering van het college van
burgemeester en wethouders te Brielle
gehouden op 23 maart 2021.
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris
Nr.
Onderwerp
01
02
03
04
05
05.01

05.02

05.03

05.04
06
06.01

G.G.J. Rensen
:
aanwezig
R.M. van der Kooi
:
aanwezig
A.A. Schoon
:
aanwezig
L.T. van Ravenhorst
:
aanwezig
N. van Waart
:
aanwezig
Gevraagde beslissing

Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Conformstukken.
Monumentencommissie.

Subsidie
bewonersinitiatief ter
bevordering van de
sociale cohesie.
Informatiebrief aan raad
inzake onderzoek
gebiedsvisie De Rik.
De betalingsregeling voor
ondernemers en zzp-ers.
Bespreekstukken
Voorschotten in verband
met inkomstenderving
aanbieders Wmo en jeugd
omzetten in een bedrag
om niet.

Besluit
Akkoord.

Ter kennisname:
Het verslag van de vergadering van 11 maart 2021.
Toekennen van het
subsidiebedrag van € 450,voor het organiseren van een
buurtavond.
Ter bespreking.

Ter kennisname.

De informatiebrief voor
kennisgeving aannemen.

Akkoord.

1. De voorschotten voor
compensatie van inkomstenderving verstrekt in de
periode maart 2020 tot 1
juli 2020 omzetten in een
bedrag om niet in de vorm
van een subsidie;
2. De richtlijn compensatie
inkomstenderving van de
VNG volgen en ten behoeve van de doelgroepvervoerder en een compensatie verstrekken voor
de periode van 1 juli 2020
tot 1 januari 2021 aan de
vervoerder;

Conform advies.

Akkoord.

Akkoord.

Vervolg

Nr

Onderwerp

06.02

Jaarverslag 2020
samenwerkingsverband
wonen regio Rotterdam.
Aangepast ontwerp
herinrichting Slagveld in
het kader van de
uitvoering van de
binnenstad- en havenvisie
en informatiebrief aan de
gemeenteraad.

06.03

Gevraagde beslissing
3. De door deze compensatie
ontstane overschrijding van
€ 28.000 op het budget
collectief vervoer te
verwerken in het
rekeningsaldo 2020;
4. Na 1 januari 2021 de
richtlijn van de VNG met
betrekking tot de
vergoeding meerkosten in
verband met het opvolgen
van de RIVM richtlijnen
door aanbieders WMO en
Jeugd over geheel 2021 te
volgen;
5. Na 1 januari 2021 richtlijn
van VNG volgen met
betrekking tot het
verstrekken van
inkomenscompensatie aan
de doelgroepvervoerder.
Voor de berekening van de
inkomenscompensatie is
de methodiek vastgesteld
in het college van 31 maart
2020;
6. De subsidie voor de
periode 1 januari 2021 t/m
8 februari 2021 toe te
kennen aan de
peuteropvang en dit op te
nemen in de vaststelling
subsidie Peuteropvang
2021.
Ter kennisname.

Besluit

 Akkoord gaan met het
aangepaste ontwerp van het
Slagveld met
fietssuggestiestroken;
 Akkoord gaan met de
conceptbrief aan de
gemeenteraad en deze via
de griffie verzenden aan de
raad.

Akkoord.

Ter kennisname.

Vervolg

Nr
06.04

Onderwerp
Inhuur regionaal
communicatiecoördinator
door samenwerking
Voorne-Putten.

06.05

Beslissing op
bezwaarschrift tegen het
besluit op het niet in
behandeling nemen van
de aanvraag
omgevingsvergunning
voor het realiseren van
een collectieve
energievoorziening d.m.v.
Biomassa aan de
Tuindersweg 10,
Vierpolders.

Gevraagde beslissing
1. Met ingang van 4 januari
2021 tot 1 augustus 2021
huurt Gemeente
Westvoorne namens de
Samenwerking VoornePutten een regionaal
communicatiecoördinator
in voor 16u/week;
2. De personeelskosten
worden door gemeente
Westvoorne gefactureerd
via de samenwerking
Voorne-Putten en gelijk
over de vier gemeenten
verdeeld;
3. De personeelskosten voor
rekening van gemeente
Brielle ad € 10.800,worden gefinancierd vanuit
het budget “routekaart
duurzaam Voorne Putten”
(kostensoort 4343039).
Instemmen met de beslissing
op bezwaar waarin, in
overeenstemming met het
advies van de commissie voor
de bezwaarschriften, wordt
besloten het bezwaarschrift
van GEOMEC-4P Realisatie
en Exploitatie B.V. ontvankelijk
en ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit van 24
september 2020 in stand te
laten.

Besluit
Conform advies.

Akkoord.

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

De secretaris,

vervolg

