Overzicht van toezeggingen aan
de commissie bestuurlijke zaken en middelen
Datum: 17 augustus 2016
Verklaring nummering:
eerste cijfer
: nummer van de vraag/toezegging
tweede cijfer(reeks) : datum van de vergadering
derde cijfer
: agendapunt van de vergadering

Nummer
17 ( 15-4-14)

Onderwerp
BTW constructie
scholen

Verzocht door
Commissie
Grondgebied

Portefeuillehouder
Weth. Verbeek

Toezegging
De fiscus heeft
informatie
opgevraagd bij de
gemeente Brielle.
Deze informatie
wordt in de loop
van de maand
oktober, met
ondersteuning van
de externe
adviseur, verstrekt.
Daarna is de fiscus
aan zet. Dit soort
zaken zijn vaak
langdurige
trajecten.

Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties
26/5/15 Wethouder Verbeek verwacht binnen enkele maanden uitsluitsel te kunnen geven.
1/9/15 Wethouder Verbeek deelt mee dat de inspecteur op 26 mei nadere informatie heeft gevraagd. Op 13
augustus is antwoord verzonden.
Het is nu wachten op een besluit van de inspecteur over de aangifte 3 e kwartaal 2012. De inspecteur zal dat niet
honoreren. Tegen deze uitspraak wordt dan bezwaar gemaakt en kunnen we in beroep en daarin de procedure
volgen die andere gemeenten voor ons met succes hebben gevolgd.
29/9/15 Wethouder Verbeek meldt dat we een afwijzende reactie van de inspecteur hebben gehad. We gaan nu
de bezwaarfase in.
17/8/16 Bezwaarschrift en verweerschrift liggen bij de rechter. Wachten op een zittingsdatum.
Nummer
Onderwerp
Verzocht door
Portefeuillehouder
Toezegging
19 ( 17-12-15)
Premiersnorm
De commissie is
Burg. Rensen
College komt in
van mening dat dit
april met een
aan de voorkant
voorstel.
geregeld moet
worden
14/4/16 College informeert de commissie en stelt voor om in de inkomens bestuurders vast te leggen in de
subsidieverordening.
22/6/16 College informeert de commissie en meldt dat de ABRvS heeft geoordeeld dat gemeenten geen
inkomenspolitiek mogen voeren met subsidies. Geen WNT artikel in subsidieverordening opnemen. Opheldering
verzoeken bij vijf subsidieaanvragers en handreiking BZK afwachten. De commissie wordt daarover
geinformeerd. Voorstel: Afvoeren

Nummer

Onderwerp

Verzocht door

Portefeuillehouder

Toezegging

20 ( 26-1-16)

Precario

Dhr. A. van Gorsel

Weth. Verbeek

Dhr. Van Gorsel
verzoekt om een
notitie over precario
waarin aangegeven
wordt hoe
nutsvoorzieningen
omgaan met
precario en wat we
er als gemeente
aan en mee doen.
Wethouder Verbeek
zegt een notitie toe,
aan te bieden
binnen vier
maanden.

Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties
17/2/16 Wethouder Verbeek meldt dat de notitie in maart wordt aangeboden.
Op 29 maart krijgen de commissieleden een informatiebrief, ook handelend over precario. Dhr. Van Gorsel geeft
te kennen deze antwoorden onvoldoende te vinden. 31/5/16 Wethouder Verbeek meldt dat wetsvoorstel en
motie Veldman c.s. complicerend werken. Juristen kijken wat dat voor impact heeft.
Nummer

Onderwerp

Verzocht door

Portefeuillehouder

Toezegging

21 ( 17-2-16)

Accommodatiebeleid

Mevr. Van
Bennekom

Weth. Borgonjen

Antwoord op de
vraag ‘hoe actueel
de zeven
oplossingsrichtingen
zijn (blz. 6 van het
rapport) inzake het
accommodatiebeleid’

Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties

Nummer

Onderwerp

Verzocht door

Portefeuillehouder

Toezegging

