Nr.: 17
Besluitenlijst van de openbare B&W
vergadering van het college van
burgemeester en wethouders te Brielle
gehouden op
28 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.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Brief aan GS m.b.t.
Financiering
Recreatieschappen Zuid
Holland.
Conformstukken.
Raadsbrief aanpak
ondermijnende
criminaliteit Voorne 2020.
Begroting 2022 en
jaarverslag 2020
Gemeenschappelijke
Regeling GGD
Rotterdam- Rijnmond.

3
4
4.1

5
5.1

5.2

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

Ter kennisname.
Brief ook graag ter informatie
aan de raad sturen.

Bespreken.

Akkoord.

1. Kennis te nemen van het
jaarverslag 2020 en de
begroting 2022
basispakket
gemeenschappelijke
regeling GGD Rotterdam
Rijnmond;
2. De commissie te adviseren
de begroting 2022
basistakenpakket
gemeenschappelijke
regeling GGD Rotterdam
Rijnmond aan te bieden
aan de raad en de raad te
adviseren geen gebruik te
maken van de mogelijkheid
tot het indienen van een
zienswijze op de begroting.

Conform advies.

Vervolg

Nr
5.3

Onderwerp
Stichting Erfgoedgilde
Den Briel.

6.
6.1

Bespreekstukken
1e begrotingswijziging
2021, begroting 2022 en
jaarverslag 2020
Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
(VRR).

6.2

Brielle lezing 2021.

6.3

Begroting SVHW 2022.

Gevraagde beslissing
Ter kennisname het verslag
van de bespreking van 11
maart 2021.

Besluit
Ter kennisname.

1. Akkoord gaan met de
concept zienswijze op de
1e begrotingswijziging
2021 en begroting 2022
VRR en deze via de
commissie voor akkoord
voor te leggen aan de
raad;
2. De commissie verzoeken
de raad positief te
adviseren om de financiële
gevolgen voor 2021 te
verwerken in de algemene
begrotingswijziging 2021;
3. De bijgaande wijziging van
de taakveldenwijziging
2021 vaststellen;
4. De lasten voor 2022 en
volgende jaren opnemen in
de nog op te stellen
Kadernota 2022;
5. Kennisnemen van het
Jaarverslag 2020 VRR en
deze voor kennisgeving via
de commissie aan de raad
voorleggen.
Goedkeuring van de opzet en
uitwerking van de eerste
Brielle lezing op 10 juni 2021.
1. De begroting 2022 van
SVHW voor kennisgeving
aan te nemen;
2. Af te zien van het indienen
van een zienswijze;
3. De begroting 2022 van
SVHW voor kennisname
naar de Raad te sturen.

Conform advies.

Akkoord.
Wel vragen hoe we dit gaan
borgen na 1-1-2023?
Conform advies.

vervolg

Nr
6.4

Onderwerp
MRDH zienswijze
ontwerpbegroting
2022 en zienswijze
ontwerp-beleidsnota
reserves,
voorzieningen en
fondsen 2021.

6.5

Informatiebrief aan de
raad; start onderzoek
uitvoering
Participatiewet,
Minimabeleid en Wet
Inburgering per 1
januari 2023.
Rep-brief BZM inzake
participatieplannen
Binnenstad- en
havenvisie.

6.6

Gevraagde beslissing
1. kennisnemen van de
ontwerp-Begroting 2022
MRDH;
2. kennisnemen van de
ontwerp-Beleidsnota
reserves, voorzieningen en
fondsen 2021;
3. instemmen met bijgaande
(gebundelde) concept
zienswijze;
4. de commissie BZM
verzoeken de raad positief
te adviseren om de
concept-zienswijze vast te
stellen.
Bespreken.

Besluit
Conform advies.

Akkoord.

Ter kennisname.

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

De secretaris,

vervolg

