Nr.: 13
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
30 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

1
2

Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Brief aan colleges over
besluitvorming
Transitieprogramma OV
en Corona.
Bestuurdersmail CAO
maart 2021.
Conformstukken.
Monumentencommissie.

3
4
4.1

4.2
5
5.1

6.
6.1

6.2

Bespreekstukken
Informatiebrief aan de
gemeenteraad over
toezicht en handhaving
boa’s en toezichthouders
gemeente Brielle.
Aanwijzing met
hersteltermijn
kinderdagverblijf De
Kinderkoepel Kleine Geus
te Zwartewaal.

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

Brief ter kennisname
doorsturen aan de raad.

Ter kennisname.

Ter kennisname: het verslag
van de vergadering van 23
maart 2021

Ter kennisname.

Bespreken.

Redactionele aanpassingen,
mandaat burgemeester.

1. Aanwijzing met
hersteltermijn voor
Kinderdagverblijf De
Kinderkoepel Kleine Geus
te Zwartewaal;
2. De houder schriftelijk te
informeren op welke
punten de voorschriften
niet of in onvoldoende
mate werden nageleefd;

Conform advies.
Na 6 maanden ook
daadwerkelijk controle uit laten
voeren. Redactionele
aanpassingen brief.

Vervolg

Nr

Onderwerp

6.3

Visiedocument Opgave
Inburgering op VoornePutten.

6.4

Deelname
Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
(VRR) aan Stichting
FERM.

Gevraagde beslissing
3. De houder melden welke
maatregelen genomen
dienen te worden met een
hersteltermijn van zes
maanden.
1. In te stemmen met het
Visiedocument Opgave
Inburgering op VoornePutten;
2. De Adviesraad sociaal
domein informeren;
3. De commissie voor te
stellen de raad positief te
adviseren over het
visiedocument opgave
inburgering op VoornePutten;
4. Bij de bestemming van het
jaarrekeningresultaat 2020
de raad voorstellen een
bedrag van
€ 34.206 over te hevelen
naar 2021.
1. Kennisnemen van het
voornemen tot deelname
van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
(VRR) aan de Stichting
FERM;
2. In verband met het
overschrijden van de
reactietermijn de VRR als
college alvast informeren
over het advies aan de
gemeenteraad middels
bijgevoegde conceptbrief;
3. Het voornemen van de
VRR via de commissie
BZM aan de raad
voorleggen en adviseren in
te stemmen met de
zienswijze van het college
op het voornemen.

Besluit

Conform advies.

Conform advies.

Vervolg

Nr
6.5

Onderwerp
Intern Controleplan
gemeente Brielle 2021.

Gevraagde beslissing
1. Het ICP heeft tot doel
zowel getrouwheids- als
rechtmatigheidscontroles
uit te voeren en maximale
aansluiting te realiseren
tussen de uitgevoerde
interne controlewerkzaamheden en de door de
externe accountant uit te
voeren werkzaamheden.
Hiermee wordt de
efficiency met de externe
controle verder verbeterd;
2. Voor het opnemen van een
rechtmatigheidsverantwoor
ding moeten de kaders
bepaald worden door de
raad. Het gaat hierbij o.a.
om de verantwoordingsgrens, waarbij rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden worden opgenomen
in de rechtmatigheidsverantwoording. Deze grens
kan variëren van 0 tot 3%
van de totale lasten
(inclusief mutatie
reserves). Het college zal
de raad voorstellen(in het
e
2 kw 2021) om de
verantwoordingsgrens vast
te laten stellen op 1%. Dit
sluit goed aan bij de
materialiteitsgrens welke
wordt gehanteerd door de
accountant en hiermee
sturen we aan op een
efficiëntere
accountantscontrole en
behouden we de
informatiewaarde over de
rapportage van fouten die
de raad gewend is.

Besluit
Conform advies.

Vervolg

Nr
6.6

Onderwerp
Risicoreductieplan (RRP).

6.7

Het wijzigen van de
agrarische bestemming
naar een woonbestemming aan de Zuurlandseweg. Kadastraal bekend
gemeente Brielle, sectie C
nummer 1861.

6.8

Informatiebrief aan de
raad cie SL.

Gevraagde beslissing
1. het Risicoreductieplan voor
kennisgeving aan te
nemen;
2. de intentie uit te spreken
om als individuele
gemeente met de
uitvoering van het RRP zo
financieel gezond als
mogelijk aan de start van
de fusie te verschijnen;
3. als kader mee te geven dat
zowel aan de wettelijke
vereisten in verband met
de gemeentelijke
herindeling (wet Arhi) , als
aan de vereisten die de
provincie aan de begroting
stelt moet worden voldaan.
1. In principe medewerking
verlenen aan het verzoek
om de agrarische
bestemming naar een
woonbestemming te
wijzigen;
2. Voor de ruimtelijke
uitgangspunten zal
aangesloten worden bij de
eerste herziening van het
omgevingsplan
Buitengebied.
Bespreken.

Besluit
Vast te stellen.

Conform advies.

Akkoord.

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

De secretaris,

Vervolg

