Nr.: 21
Besluitenlijst van de B&W vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
te Brielle gehouden op
25 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

6.
6.1

6.2

Bespreekstukken
Toekomstvisie 2025 en
beleidsplan 2021-2025
Streekarchief VoornePutten.

GR JR jaarstukken 2020
en begroting 2022.

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit

Akkoord.

Ter kennisname: het verslag
van de vergadering van 17 mei
2021.

Ter kennisname.

Kennis nemen van de
Toekomstvisie
2025/beleidsplan 2021-2025
van het Streekarchief en dit
rapport aanbieden aan de
raad.
- Kennis te nemen van de
jaarrekening van de
Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp
Rijnmond over 2020;
- De raad te verzoeken de
bijgevoegde zienswijze
over de ontwerpbegroting
voor 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond naar
voren te brengen bij het
dagelijks bestuur van het
openbaar lichaam;

Ter kennisname.
Intensivering samenwerking in
Brielle en Voorne aan Zee i.o.
is wenselijk.
Conform advies.

Vervolg

Nr

Onderwerp

6.3

Eindrapportage 2020
DCMR.

6.4

Verslag archief- en
informatiebeheer Brielle
2020.

Gevraagde beslissing
- Gezien de looptijd van de
zienswijzeprocedure wordt
voorgesteld om het
gevoelen van de
commissie te beschouwen
als de gevoelen van de
Raad;
- De verhoging van de inleg
over 2022 van € 55.640
mee te nemen in de
Kadernota 2022-2025.
1. Kennis nemen van
bijgevoegde
eindrapportage 2020 van
de DCMR;
2. ter informatie voorleggen
aan de betreffende
commissie.
1. Het aangeboden conceptverslag archief- en
informatiebeheer Brielle
2020 vaststellen;
2. Instemmen met de
beantwoording op de
bevindingen door de
archiefinspecteur zoals
vermeld in dit advies en dit
aan te merken als uw
verbeterplan;
3. De raad te informeren door
het verslag en verbeterplan
als onderdeel van de
(financiële) jaarstukken en
andere documenten uit het
IBT als verantwoording aan
te bieden bij de vaststelling
van de jaarrekening 2020;
4. Het verslag met toevoeging
van het verbeterplan na
vaststelling van de
jaarstukken door de raad
aanbieden aan de
gemeentearchivaris en de
provincie (provinciaal
archivaris).

Besluit

Conform advies.

Conform advies.

Vervolg

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

De secretaris,

