Nr.: 26
Besluitenlijst van de B&W vergadering van het
college van burgemeester en wethouders te
Brielle gehouden op 29 juni 2021.

Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

Nr.
1
2
3
4
4.1

5
5.1

G.G.J. Rensen
R.M. van der Kooi
A.A. Schoon
L.T. van Ravenhorst
N. van Waart

Onderwerp
Openbare agenda.
Besluitenlijst vorige
vergadering.
Representatielijst.
Ingekomen stukken.
Samenwerking
energietransitie en RES
op Voorne-Putten.
Conformstukken.
Monumentencommissie.

5.2

Raadsinformatiebrief
Invoering Omgevingswet
Voorne aan Zee.

5.3

Het verlenen van 3
Omgevingsvergunningen
(2021-0126, 2021-0127,
2021-0128) voor de kap
van bomen op diverse
locaties.

:
:
:
:
:

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Gevraagde beslissing

Besluit
Akkoord.

 Ter informatie.

 Ter kennisname: het
verslag van de
vergadering van 14 juni
2021.
1. De gezamenlijke
raadsinformatiebrief
‘invoering omgevingswet’
aan de gemeenteraad van
Brielle te zenden.
1. De omgevingsvergunningen
te verlenen voor:
2021-0126, v.d. Blinklaan
thv 7 en 33, J vd Lugt
Melsertlaan, het kappen van
2 esdoorns en 1 prunus
2021-0127, Bruijkersstraat /
Eewastraat, het kappen van
1 esdoorn
2021-0128, P. vd
Wallendam / J. de
Klerkstraat / Botbijlweg, het
kappen van 6 wilgen;

Ter kennisname.
Deze brief ook naar de raad
versturen.
Ter kennisname.

Akkoord.
Integrale aanpak moet wel in
Programmaplan geborgd gaan
worden.
Akkoord.

Vervolg

Nr.

Onderwerp
Vervolg 5.3

6.
6.1

Bespreekstukken
Jaarverslag van de
Welstandscommissie
gemeente Brielle 2020
van de stichting Dorp,
Stad en land.

6.2

Pilot steunouders.

Gevraagde beslissing
2. Het teamhoofd Ruimtelijke
ontwikkeling te mandateren
deze drie
omgevingsvergunningen te
ondertekenen;
3. De afdeling Beheer
openbare ruimte op te
dragen voorafgaande aan
de werkzaamheden met de
omwonenden te
communiceren;
4. De afdeling beheer
openbare ruimte op te
dragen in te zetten op
herplant bomen.

Besluit



Akkoord.

Instemmen met het
jaarverslag van de
welstandscommissie
gemeente Brielle 2020 van
de stichting Dorp, Stad en
Land;
 Het jaarverslag van de
welstandscommissie
gemeente Brielle 2020 op
grond van artikel 12c van
de Woningwet, via de
commissie grondgebied ter
kennisname aanbieden
aan de gemeenteraad.
1. Steunouders als pilot in te
zetten in de tweede helft
van 2021 en in 2022;
2. Deze pilot te bekostigen uit
het budget Volwaardig
deelnemen aan de
samenleving;
3. De (raads)commissie te
informeren middels de
informatiebrief.

Conform advies.

Vervolg

Nr.
6.3

Onderwerp
Poortwachter Dyslexie.

6.4

Convenant
bestuursrechtelijke
aanpak hennepteelt,
tussen de gemeenten
Rotterdam
(Stadsontwikkeling) en
Brielle.

Gevraagde beslissing
1. In te stemmen met het
Plan van aanpak
Poortwachter dyslexiezorg;
2. De structurele en
incidentele kosten voor de
realisatie van de
Poortwachter dyslexiezorg
te dekken uit het budget
Volwaardig deelnemen
aan de samenleving.
1. De burgemeester opdracht
te verlenen om vanuit zijn
rol als portefeuillehouder
openbare orde en
veiligheid en als
vertegenwoordiger van de
gemeente Brielle in
overeenkomsten:
a) het convenant
‘Bestuursrechtelijke
aanpak hennepteelt’
aan te gaan met
Stadsontwikkeling
gemeente Rotterdam;
b) de bij het convenant
‘Bestuursrechtelijke
aanpak hennepteelt’
behorende
verwerkersovereenko
mst aan te gaan met
Stadontwikkeling
gemeente Rotterdam;
c) de bij de uitvoering
van het convenant
‘Bestuursrechtelijke
aanpak hennepteelt’
gewenste
overeenkomst
‘Ruiming
hennepkwekerijen’
aan te gaan met
Domeinen Roerende
Zaken (DRZ) van het
Ministerie van
Financiën;

Besluit
Conform advies.

Conform advies.

Vervolg

Nr.

Onderwerp
Vervolg 6.4

6.5.

Jaarstukken 2020
gemeente Brielle.

Gevraagde beslissing
Besluit
2. De toezichthouders van
het Hennepteam
Rotterdam aan te wijzen
als toezichthouders in de
gemeente Brielle op het
voor het convenant
‘Bestuursrechtelijke
aanpak hennepteelt’
bedoelde taakveld, door
daarvoor bijgevoegde
aanwijzingsbesluit te
ondertekenen;
3. De directeur
Stadsontwikkeling
Rotterdam te mandateren
voor het toepassen van
spoedeisende
bestuursdwang voor de
bestuursrechtelijke
ontmanteling van
hennepkwekerijen in de
gemeente Brielle, door
daarvoor bijgevoegde
mandaatbesluit te
ondertekenen.
1. De commissie verzoeken
Conform advies.
de raad te adviseren de
jaarrekening en het
jaarverslag 2020 (onder
voorbehoud van een
goedkeurende verklaring
voor getrouwheid) vast te
stellen conform bijgevoegd
concept en het
jaarrekeningresultaat ad.
€ 4.278.039 (batig) als
volgt te bestemmen:
a. een bedrag ad.
€ 800.000 te storten in
Beleg 10;
b. Het bedrag van
€ 709.464 te storten in
de algemene reserve
grondexploitatie;
c. Het bedrag van
€ 57.780 te storten in
de reserve
huisvesting onderwijs;

Vervolg

Nr.

Onderwerp
Vervolg 6.5

6.6

Aanschaf nieuwe zout
elektrolyse zwembad
Dukdalf.

Gevraagde beslissing
d. Het resterend
resultaat van
€ 2.710.795 in de
Algemene Reserve te
storten.
1. Het krediet van € 75.000,vrijgeven wat staat
benoemd in het
investeringsschema bij
nummer 8;
2. Aangezien de offerte
€ 10.972,70 hoger uitvalt
dan geraamd, dit bedrag
extra vrijgeven;
3. Deze overschrijding
verwerken in de
najaarswijziging 2021.

Besluit

Conform advies.

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

De secretaris,

Vervolg

