Nr.: 18
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op
4 mei 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.
Conformstukken.
Monumentencommissie.

3
4
5
5.1

5.2

Jaarrekening 2020 en de
concept begroting 2022
DCMR Milieudienst
Rijnmond.

6.
6.1

Bespreekstukken
Ontwerp jaarrekening
2020 en
ontwerpbegroting 2022
GR Streekarchief VoornePutten.

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

Ter kennisname: het verslag
van de vergadering van 22
april 2021.
1. Kennis nemen van de
jaarrekening 2020 en de
concept begroting 2022
van de DCMR Milieudienst
Rijnmond;
2. De commissie grondgebied
verzoeken de raad te
adviseren in te stemmen
met de jaarrekening 2020
en de conceptbegroting
2022 DCMR Milieudienst
Rijnmond en af te zien van
het indienen van een
zienswijze.

Ter kennisname.

De raad via de commissie
BZM voorstellen in te
stemmen met de
ontwerpbegroting onder
toezending van een
zienswijze.

Conform advies.

Conform advies.

Vervolg

Nr
6.2

6.3

Onderwerp
Tarievenregeling
gemeentelijke sport- en
culturele accommodaties
2021/2022.
Maartbrief 2021 bzk over
4e compensatiepakket
corona.

6.4

Vaststellen
Jaarverantwoording
Kinderopvang 2020
gemeente Brielle.

6.5

Financiële stukken
Syntrophos.

Gevraagde beslissing
Vaststellen tarieven sport- en
culturele accommodaties
2021/2022 onder verwijzing
naar de tarievenregeling.
1. Bijgaande wijziging van de
taakveldenraming 20212024 vast te stellen;
2. De betreffende commissie
te verzoeken de raad
positief te adviseren om de
financiële gevolgen,
overeenkomstig de
wijzigingen van de
taakveldenraming 20212024, te verwerken in een
begrotingswijziging van de
programmabegroting 2021.
1. Vaststellen van de
Jaarverantwoording
Kinderopvang 2020
gemeente Brielle;
2. De raad(scommissie)
informeren via de
informatiebrief.
1. In te stemmen met de
voorlopige jaarrekening
2020;
e
2. In te stemmen met de 1
Tussenrapportage 2021
en de extra bijdrage ad
€ 40.248.
Na aftrek van de in de
gemeentebegroting
aanwezige budgetten de
raming voor 2021
verlagen met € 18.982
conform bijgaande
taakveldenraming en dit te
verwerken in de
voorjaarswijziging van de
Programmabegroting
2021-2024. De bijgaande
wijziging van de
taakveldraming 20212024 vaststellen;

Besluit
Akkoord.

Conform advies.

Conform advies.

Vervolg

Nr

Onderwerp

Gevraagde beslissing
3. In te stemmen met de
ontwerp begroting 2022
en de voorgestelde
gemeentelijke bijdrage ad
€ 1.843.675 op te nemen
in de Kadernota 20222025 en af te zien van het
indienen van een
zienswijze.

Besluit
Conform advies.

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

De secretaris,

Vervolg

