Nr.: 14
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
6 april 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.

3
4

Representatielijst.
Ingekomen stukken.

5

Conformstukken.

6.
6.1

Bespreekstukken
Actualisatie
woningbouwprogramma.

6.2

Initiatief hotel, de Nolle 1
Vierpolders.

6.3

Rapportage
instemmingsvoorstellen
i.h.k.v. het Arhi protocol.

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.
6.6 RRP beslispunt gewijzigd
in: “ vast te stellen”.



Kennis te nemen van de
actualisatie van het
woningbouwprogramma
met bijlagen.
1. In principe akkoord met de
extra functie van wonen
door toevoeging van 56
huurappartementen/studio’
s aan het hotel;
2. Bijgevoegde raadsbrief met
informatie over het totale
plan vast te stellen.
 Ter kennisname.

Akkoord, mooi overzicht.

Conform advies.
Wel graag aandacht voor de
combinatie parkeren hotel en
P&R.

Akkoord om overzicht door te
sturen aan de commissie.
Voorstel om elke maand in het
BRT dit overzicht ter
kennisname op de agenda te
hebben.

Vervolg

Nr
6.4

Onderwerp
Onderhandse
meervoudige
aanbesteding verkenning
Participatiewet,
minimabeleid en
inburgering.

6.5

Implementatie Aanpak
Voorkoming Escalatie bij
huishoudens met
oplopende problematiek
(AVE).

Gevraagde beslissing
1. Kennis te nemen van het
besluit van het Bestuurlijk
Regieteam om een
onderzoek te laten doen
naar het uitvoeren van de
Participatiewet en
minimabeleid m.i.v. 1
januari 2023;
2. Te besluiten om de
uitvoering van de Wet
Inburgering mee te nemen
in dit onderzoek;
3. In te stemmen met de
onderhandse meervoudige
aanbesteding “uitvoering
Participatiewet,
minimabeleid en
inburgering’;
4. Teammanager beleid
mandateren om de
opdracht aan een partij te
gunnen;
5. De raad te informeren
d.m.v. de
raadsinformatiebrief.
1. Akkoord gaan met de
implementatie van het AVE
model;
2. Akkoord gaan met dekking
van de eenmalige kosten
van 7000,- euro uit de
bestaande post Wmo en
jeugd algemeen, sociaal
gebiedsteam.

Besluit
Conform advies.

Conform advies.

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

De secretaris,

vervolg

