Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 16 januari
2018. Aanwezig: voorzitter J. Bark, de leden W. Smit, D. van Bennekom, Y. de Groot, J. Wolters en
A. van Gorsel. Collegeleden: G. Rensen, ambtelijk: J. Knol, J. Barendrecht en griffier: L. van Steijn.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Spreekrecht. Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt
4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
Dhr. Van Gorsel merkt over 7.04 op, dat het college een standpunt heeft ingenomen en hij de
cessieregeling als afgedaan beschouwt.
Dhr. Smit vraagt nadere informatie over het regionaal veiligheidsoverleg.
Dhr. Rensen meldt dat er is gesproken over een coördinator mensenhandel. Het probleem speelt
zich in kleine gemeenten niet of nauwelijks af en er zijn ook geen aanwijzingen van mensenhandel
in Brielle. Mw. Van Bennekom vraagt of de procedure duidelijk is als dat wel voorkomt. Dhr.
Rensen zegt dat we altijd terug kunnen vallen op de regionale coördinator.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
5.01 REP lijst
Mw. De Groot en Van Bennekom vragen naar de klimaatbeheersing. Dhr. Rensen zegt dat dat is
opgelost. De items 15 en 21 kunnen van de REP lijst worden afgevoerd.
5.02 Brief tussenrapport Slimmer en Sterker Bestuur van GS.
Dhr. Smit spreekt over harde taal van GS in deze tussenrapportage. GS zien graag een bestuurlijke
eenheid op VP niveau. Wat is reactie college?
Mw. Van Bennekom sluit zich hierbij aan. De indruk bij GS is dat VP geen hoge prioriteit heeft.
Ook dhr. Wolters sluit zich bij vorige spreker aan. Provincie heeft geen positief beeld van VP. Er
komt een gesprek tussen de gedeputeerde en het college. Daarnaast wijst hij erop dat de
bestuurlijke toekomst onderwerp van bespreking is na de verkiezingen.
Mw. De Groot is van mening dat dat gesprek in de komende raadsperiode zal plaatsvinden. Vindt
de bewoordingen van GS hard en wijst op hun tekortkomingen o.a. bereikbaarheid eiland en
werkgelegenheid. Zij vindt het beeld van Voorne dat GS heeft van een tijdje geleden.
Van Gorsel stelt dat de AFO een gedwongen huwelijk is. Brielle is bijzonder loyaal aan proces en
wijst op de conflicten zoals windmolens, Oudenhoorn. We moeten onze eigen koers vasthouden.
Uw verbazing wordt door het college gedeeld, zo stelt dhr. Rensen. Vindt dat GS een verkeerde
voorstelling van zaken heeft, terwijl GS nadrukkelijk op de hoogte is gesteld van het proces. Het
lijkt erg 2015.
Op Voorne zijn stappen gezet en ook met Nissewaard worden goede contacten onderhouden. GS
zien VP als aggregatieniveau. VP functioneert wel, maar het kan steviger. Regiegroep VP is zonder
doorzettingsmacht. Twee reacties liggen klaar. Begin maart overleg Baljeu, plus brief in alle
colleges. Deze week nog zal de brief naar raad worden doorgezet.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen- adviserend
6.01 Decembercirculaire 2017 inzake algemene uitkering gemeentefonds 2017
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.02 Brielle 2022
Dhr. Smit is positief, ingenomen met planning en verhaal. Heeft vragen t.a.v. lijst en blijf nuchter
betreffende de financiën. Ga wel verder
Dhr. Wolters sluit zich aan bij de woorden van dhr. Smit. Uitstekend idee. Mag het alles kosten,
nee! We hebben heel veel plannen en alles kost geld.
Mw. De Groot wordt van deze plannen blij. Goed voor je gemeente, maakt gemeenschap sterker.
Niet knijpen, wel opletten.
Dhr. Van Gorsel stelt dat €25.000 voor de voorbereiding geen probleem is. Kijk naar de evaluatie
van de vestingsteden, toneelstuk Wallen en leer ervan. Realisme voorkomt frustraties.
Mw. Van Bennekom vindt dat met de plannen Brielle goed op de kaart wordt gezet. Fijn dat er
zoveel mensen en organisaties hebben meegedacht. Verbinden in de gemeenschap is hierbij van
groot belang. Ze spreekt over sociaal netwerk.

Dhr. Rensen dankt voor de positieve reacties. Dit is een voorzet, de ambitie is er. Deelt de mening
dat dit de gemeenschap ook moet verbinden, naast Brielle op kaart zetten. Meer jonge vrijwilligers
betrekken. Met zijn allen een feest organiseren en vieren
Ambitie en enthousiasme overbrengen, voor tijdens en na. Feest voor alle Brielenaren, ook voor
Zwartewaal en Vierpolders, geen elitefeest.In de loop van 2018 uitgebreider plan. Daarin nader
afwegen wat kan en niet kan, grote en kleine activiteiten en welke mensen dat organisatorisch
dragen. De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.03 Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
2018
Mw. De Groot vraagt om een toelichting van art 18 lid 4 en vindt het een goede zaak dat er een
integriteitsonderzoek plaats vindt.
Mw. Van Bennekom had liever gezien dat dit in de nieuwe raad wordt behandeld.
Dhr. Van Gorsel en mw. De Groot wijzen op continuïteit van bestuur en dhr. Wolters vindt dat als
de nieuwe raad het anders wil, zij dat ook kan regelen.
Dhr. Rensen wijst op de volgorde van besluitvorming. Eerst een besluit, dan een motie. Een motie
kan zwaarwegend zijn en met deze wijziging weet de raad voor het besluit hoe op een motie wordt
gereageerd. Wil dit graag voor de nieuwe raadsperiode geregeld hebben, want daarmee is een
integriteitsonderzoek, een onderwerp volop in de schijnwerpers, afgedekt.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.04 Verordening op de raadscommissies Brielle 2018
Mw. De Groot zoomt in op artikel 4, de samenstelling van de commissie. Als er vijf partijen
meedoen aan de verkiezingen hoeft er niet veel te veranderen. Kan leven met het voorstel dat ook
rekening houdt met afsplitsing.
Dhr. Smit pleit ervoor om alle partijen met twee leden in de commissie te laten
vertegenwoordigen. Werkdruk en ervaring zijn daarbij de argumenten.
Dhr. Wolters en Van Gorsel willen dit mee terug nemen naar hun fractie.
Mw. Van Bennekom is van mening dat dit na de verkiezing geregeld moet worden.
Dhr. Rensen zegt moeite te hebben met burgerleden, die niet op de kieslijst hebben gestaan en het
niet vertegenwoordigd zijn in de commissie door twee leden. Geeft in overweging mee om ook in
de commissie BZM elke fractie met twee leden te laten vertegenwoordigen. Wel voor de
verkiezingen, want daarmee geef je de spelregels mee.
De griffier zegt dat het voorstel een gevolg is van de wijziging van de gemeentewet. De
modelverordening en het amendement uit 2014 staan daarbij centraal. Daar werd gesproken over
10 leden per commissie. Artikel 82 spreekt over een evenwichtige verdeling, maar de raad bepaalt
zelf haar verordening. Wijst op een mogelijke splitsing, het one man one vote principe wat tot
gevolg kan hebben dat een meerderheid in de raad, VVD en SP, niet een meerderheid in de
commissie kan zijn.
De SP, VVD, CDA nemen het mee terug naar hun fractie. De PvdA geeft een positief advies en D66
geeft een negatief advies.
7. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7.01 Beleidslijn Bibob Brielle 2017
De commissie is geïnformeerd.
7.02 Financieel overdrachtsdocument ("Stand van de financiën in Brielle")
Dhr. Van Gorsel vraagt om een toelichting op het stuk. Vindt het positief dat de bedragen zijn
opgenomen en spreekt van een momentopname. Had graag hierover een ‘met de benen op
tafeldiscussie’ gehad.
Dhr. Wolters is blij dat de stavaza financiën van de gemeente bekend is en de nieuwe raad kan
hiermee aan de slag
Mw. De Groot spreekt over een helder stuk, prettig voor nieuwe raad met helder overzicht.
Mw. Van Bennekom duidt op de ruimte in tarieven, zaken in pijplijn, zoals Reede, Arsenaal,
Infirmerie en wil daar graag uitleg over.
Dhr. Smit dankt het college voor het document. Had ook verwacht dat we hierover zouden
debatteren. Ziet aannames die niet politiek gedekt zijn en heeft daar moeite mee.
Mw. De Groot wijst op het woordje "kunnen". Beetje rekening houden met plannen is niet
verkeerd.
Dhr. Wolters zegt dat de nieuwe raad daar juiste beslissing over moet nemen.
Dhr. Rensen zegt dat het document conform een toezegging is bij de Algemene Beschouwingen. Dit
is een overdrachtsdocument t.b.v. nieuwe raad. Hij biedt aan om voor de verkiezingen voor
iedereen, ook nieuwe politieke partij een aparte avond hierover te organiseren zodat ieder goed

geïnformeerd is. Zegt verder toe dat er een overdrachtsdossier over lopende beleidsplanning en
over werkwijze raad, college, portefeuilleverdeling komt.
Dhr. Van Gorsel had andere verwachtingen en is ‘not amused’.
Dhr. Smit vindt het een mooi stuk, maar niet zoals afgesproken. Geen behoefte meer aan
bijeenkomst. Ruimtes zijn duidelijk.
Mw. De Groot is het eens dat het niet de bedoeling was een brede bijeenkomst te beleggen. Vindt
dit een handig setje.
Dhr. Wolters vindt dat het stuk duidelijk de stavaza reserves weergeeft, conform vraag met een
doorwerking. Daar kunnen we wel wat mee. Zaak voor nieuwe raad.
Mw. Van Bennekom spreekt over een waardevol stuk voor de nieuwe raad die vrij snel een inzicht
krijgt. De commissie is geïnformeerd.
8. Regionale samenwerking
Dhr. Rensen praat de commissie bij over de overleggen in Voorne-verband. Ook VP gaat in 2018
gewoon door, een jaar om eens te evalueren
MRDH evaluatie is verwerkt. Daar zal op een later moment op worden teruggekomen, dhr. Rensen
zal dat regelen.
9. Recreatie en toerisme
10. Veiligheid
Oud en nieuw-viering is gelukkig niet met ernstige incidenten gepaard gegaan. Wel schade aan
borden en kolken.
Het politiekbureau blijft voorlopig open. Nu wordt voor vier opkomstteams gekozen. Brielle en
Westvoorne vallen dan onder het bureau gehuisvest op het bedrijfsterrein Pinnepot.
Veiligheidscijfers zijn op gelijk niveau als in 2016 en komen naar de cie. Bzm.
Mw. De Groot vraagt of het college heeft nagedacht over het belonen van de jeugd indien er geen
sprake is van vandalisme.
Dhr. Rensen wijst op de verschillen met Wijk bij Duurstede en wil de evaluatie afwachten.
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
Dhr. Wolters heeft zich geërgerd aan persbericht museum. Kop anders dan inhoud. Dit kan niet,
geloofwaardigheid gemeente in geding.
Dhr. Rensen stelt dat het museum ook stenen baak, dienstverlening aan VVV omvat. Vorig jaar
was er eenzelfde systematiek.
Dhr. Smit vraagt naar de stand van zaken betreffende de buurtbemiddeling. In Rugge wacht men
daarop, conform Hellevoetsluis. Communiceer dat met de burgers.
Dhr. Rensen zegt dat het op agenda staat, er wordt nog niet hard aan gewerkt i.v.m. capaciteit. Er
is Buurtbemiddeling in Brielle, drie medewerkers zijn opgeleid.
13. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
22.10 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van woensdag 7 februari 2018.
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.

