Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 26 april 2016.
Aanwezig: voorzitter J. Bark, de leden W. Smit, D. van Bennekom, J. Wolters, A. Witte en Y. de
Groot. Collegeleden: G. Rensen en D. Verbeek, ambtelijk: S. Meijer en dhr. R. Liplijn bij agendapunt
7.01, griffier: L. van Steijn. Mevr. I. van Oosten en dhr. A. Martinus.
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de mevr. Irma van Oosten directeur
marketing organisatie OP Voorne Putten en dhr. Albert Martinus, voorzitter TOP Voorne Putten van
harte welkom. Dhr. Van Gorsel heeft zich afgemeld en wordt vervangen door mevr. A. Witte.
2. Vaststellen agenda
Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt 7.01 eerst behandeld, gevolgd door 6.01 en 6.02.
3. Spreekrecht
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr. Wolters vraagt of de werkzaamheden aan de
kademuur zijn gecommuniceerd. Mevr. De Groot vraagt nogmaals aandacht voor handhaving
winterliggers en twitterberichten van de laatste weken. Dhr. Rensen gaat het gesprek met de
havenmeester aan. Mevr. Witte en Van Bennekom willen nadere informatie over precario, wijzen
op de actie van Nissewaard en hun contract met Stedin. Hoe zit dat hier? Wethouder Verbeek zegt
toe de commissie nader te informeren voor 31 mei.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
REP lijst
Mevr. Van Bennekom wenst een datum gekoppeld aan 21 (accommodaties) en 22 (proces werf).
Dhr. Rensen zegt toe dat er voor de komende commissievergadering een memo is over actiepunt
21. Wethouder Verbeek zegt toe dat er over actiepunt 22 de komende commissievergadering een
antwoord is op de gestelde vraag/toelichting processen werf.
Informatiebrief WNT
Dhr. Rensen meldt dat v.w.b. Brielle er geen organisatie is die niet aan de norm voldoet. De brief
wordt voor kennisgeving aangenomen.
Brief voorstel aanvullend krediet Voortaan Voorne met voorstel griffier.
De commissie gaat akkoord met het direct agenderen van dit stuk voor de komende
raadsvergadering.
Mededelingen:
Dhr. Rensen meldt dat er vier Koninklijke Onderscheidingen zijn uitgereikt; a.s. donderdag
gedeputeerde Van der Zande op bezoek komt en wil spreken over samenwerking; dhr. L. Hordijk
met pensioen gaat; de AFM Eneco heeft verzocht een splitsingsplan te maken.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend
6. 01 Prestatieafspraken en financiering stichting Marketing OP Voorne-Putten
Dhr. Martinus en mevr. Van Oosten verzorgen een presentatie. De commissie complimenteert de
sprekers. De plannen zitten goed in elkaar, dat geeft vertrouwen. Opmerkingen worden gemaakt
over toeristische borden, keuzes maken, prioritering, prestatieafspraken en hulp aan startende
ondernemers. Het CDA, de VVD, D66 en PvdA geven een positief advies. De SP neemt het stuk
mee terug naar de fractie.
6. 02 Visie gastvrijheidseconomie op Voorne-Putten
Dhr. Smit wijst op de verbondenheid met de MRDH, de positionpaper VP, nu de hand aan de
spreekwoordelijke ploeg. Dhr. Wolters is akkoord maar wil gaandeweg de mogelijkheid houden om
bij te sturen. Mevr. Witte wil helderheid over bijdrage Westvoorne. Wethouder Verbeek zegt dat
het gesprek met Westvoorne is aangegaan om een systeem te hanteren. Wethouders zitten op een
lijn v.w.b. de bijdragen. Op dit moment ligt er geen plan B als het niet werkt. Het pho volgt dit
nauwlettend. Mevr. Van Bennekom wijst op de belofte dat er een terugkoppeling zal komen naar de
ondernemers. Zijn zij tevreden. Ook mevr. De Groot wijst daarop en op de evaluatie. Wethouder
Verbeek geeft aan dat er via het informatiepunt informatie is opgehaald bij de ondernemers.
Mevr. Bennekom wil dat er goed nagedacht wordt wat de taak is van de gemeente en wat niet.
Dhr. Wolters is positief over het plan. We hebben het bedrijfsleven nodig. Zet in op heldere
landmarks en maak meer gebruik van marketing.
Dhr. Smit stelt dat alles goed in elkaar past. Mevr. De Groot noemt het een positief verhaal.
Wethouder Verbeek is van mening dat het versterken van de economie de aandacht heeft.

Randvoorwaarden zijn bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid. In het Pho is opgemerkt dat ieder
zijn landmark moet hebben. De gemeenten zijn rand voorwaardelijk, stimulerend bezig.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6. 03 Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 Streekarchief Voorne-Putten en
Rozenburg
Mevr. De Groot vraagt of het Arsenaal nog een optie is voor het streekarchief. Dhr. Rensen wijst op
een andere verdeling van de kosten, waarbij Brielle voordeliger uitkomt. Dat ligt voor
besluitvorming bij het AB. De toekomstscenario’s worden nog steeds onderzocht. Verbouw is het
minst denkbare. De commissie geeft een unaniem positief advies over het instemmen met
ontwerpbegroting 2017 en het indienen van de zienswijze.
6. 04 Voorstel communicatie, wijkparticipatie en profilering
Dhr. Smit merkt n.a.v. het uitbesteden op of de afdeling communicatie onvoldoende capaciteit
heeft. Mevr. Witte wil weten hoe de effecten meetbaar worden gemaakt. Dhr. Wolters heeft een
positieve houding, maakt zich zorgen om de marketing, wijst op gemiste kansen. Mevr. Van
Bennekom sluit zich aan bij de opmerking van dhr. Smit. Is ook een kwestie van keuzes maken.
Staat niet te springen om geld te voteren voor profilering van het college. Wijst tot slot op een stuk
over participatie dat we al hebben. Mevr. De Groot zet vraagtekens bij het inhuren van een bureau.
Wijkgerichte participatie is volop te vinden op internet. Ook zij heeft geenbehoefte aan profilering
van het college. Dhr. Rensen wijst op de noodzaak, de beperkte bezetting, die ook nog regionaal
wordt ingezet, met andere ogen kijken naar communicatie en participatie. Wijkparticipatie is van
belang, we schieten nu tekort. Profileren is vooral het vertellen van de besluitvorming. Extern
bureau is goedkoper dan een vaste kracht.
Dhr. Smit wijst op de noodzaak van een breed communicatieplan. Mist de kunde om goed naar
buiten te communiceren. Mevr. Witte merkt op dat communicatie niet de verantwoordelijkheid van
de communicatiemedewerkers. Zij moeten ook gevoed worden. Dhr. Wolters deelt die mening.
Mevr. De Groot blijft problemen hebben met profilering college. Mevr. Van Bennekom vraagt naar
het vervolgtraject.
Op voorstel van de voorzitter wordt de profilering van het college uit het voorstel gehaald. Dat
betekent in financiële zin een bedrag van 35.000 i.p.v. de gevraagde 40.000.
Met dit voorstel kan het college leven en de commissie verzoekt het college de komende commissie
een aangepast voorstel aan te leveren. Het college kan alvast aan de slag. De commissie geeft
unaniem een unaniem positief advies.
7. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7. 01 Informatiebrief Accountantscontrole sociaal domein en brief NBA
Mevr. Van Bennekom vraagt hoe de controlemaatregelen eruit zien en vraagt of de brief ook naar
SL kan.
Dhr. Wolters en De groot wijzen op eerdere afspraken over behandelen stukken in een commissie.
Dhr. Smit vraagt om verduidelijking.
Dhr. Liplijn geeft uitleg. Controles op de levering van de zorgleveranciers. Overleg gehad met de
accountant. Niet alle controles zijn voor 1 april binnen. De eigen accountant zal later controleren of
dit afdoende is. De SVB heeft een stappenplan, maar moet nog beginnen met controleren.
Wethouder Verbeek geeft aan dat op 20 juni als uiterste datum de verklaring aan de commissie
wordt gestuurd. Mevr. De Groot spreekt haar zorg uit voer de SVB, geen beeld. Dhr. Smit vindt het
ontvangen van stukken op de 20ste en op de 22ste daar iets over zeggen geen recht doen aan de
controlefunctie van de raadsleden. Mevr. Van Bennekom vraagt of er nu een goede
beheerorganisatie is. De commissie is geïnformeerd
7. 02 Jaarverslag Nationale Ombudsman 2015
Stukken zijn verstuurd in gesloten afdeling van raaddigitaal. Omdat niet ieder de stukken heeft
gelezen wordt dit opnieuw geagendeerd voor de commissie van 31 mei.
8. Regionale samenwerking
Dhr. Rensen meldt dat Westvoorne en Hellevoetsluis eveneens een unaniem besluit hebben
genomen aangaande Voortaan Voorne. Diverse werkgroepen gaan nu aan de slag en op twee
momenten worden de randen via Voorns Beraad betrokken.
9. Recreatie en toerisme
Heeft uitvoerig aandacht gehad in deze vergadering. Wethouder Verbeek meldt dat een
oplegnotitie van de provincie is verstuurd.

10. Veiligheid
Geen nadere informatie.
11. Wat verder ter tafel komt
Mevr. De Groot deelt compliment uit over de gehouden botsproeven i.h.k.v. de omgevingsvisie.
12. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
13. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
23.10 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van dinsdag 31 mei 2016.

de griffier,

de voorzitter,

L.C.M. van Steijn

J. Bark

De digitale weergave van deze vergadering is in woord en beeld te raadplegen via de
gemeentelijke website www.brielle.nl/gemeentelijke info/bestuur/vergaderingen volgen.

