Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 9 oktober
2018. Aanwezig: voorzitter F. de Reus, de leden W. van Egmond, K. van het Hout, A. van Gorsel, A.
Witte, J. Wolters, A. Woudenberg, B. van Stijn en W. Smit. Collegeleden: G. Rensen, R. van der Kooi,
en griffier: L. van Steijn.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, meldt dat dhr. J. ’t Mannetje zich
heeft afgemeld en wordt vervangen door mevr. K. van het Hout.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Spreekrecht. Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vastellen besluitenlijst van de vorige vergadering
Wethouder Van der Kooi beantwoordt de vraag van dhr. Woudenberg over de weerstandsreserves
DCMR. Gezien de complexiteit zegt hij toe de antwoorden tevens in een brief aan de commissie te
sturen.
Dhr. Van Gorsel vraagt naar antwoorden op vragen over de BOA. De voorzitter geeft aan dat daar
een notitie over zal verschijnen.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
5.01. REP-lijst Besloten wordt dat nr. 3, een notitie over buurtbemiddeling van de REP lijst kan.
5.02. Brief D7 Versterken projectdirectie Voorne
Dhr. Van Egmond vindt dat gezien de ontwikkelingen in de afgelopen weken deze informatie
achterhaald is en geen nadere uitleg behoeft.
5.03. Informatiebrief van B&W over stand van zaken 1572-2022
Mw. V.d. Hout wil weten wie er in de stichting zit. Dhr. Smit vindt de vorm van een brief bijzonder.
Dhr. Woudenberg vraagt of dit al is gekapitaliseerd.
Burgemeester Rensen geeft aan dat men een aantal mensen op het oog heeft voor het
stichtingsbestuur. Gesprekken worden gevoerd over relatie met de gemeente, ondersteuning,
subsidie. Bij de nieuwjaarsreceptie worden het logo en de personen gepresenteerd. Het
budgetrecht is aan de raad, in de begroting is geld opgenomen, maar wacht op goedkeuring van de
raad.
Dhr. Van Gorsel en Woudenberg pleiten voor een strakke budgetbewaking en regelmatige
informatie. Dhr. Rensen zegt dit toe.
6.Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend
6.01. Tweede begrotingswijziging VRR 2018
Dhr. Rensen stelt dat de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het actuele inwonersaantal.
Groeigemeenten moeten dus meer betalen. Daling van de weerstandsreserve leidt niet tot een
verhoging van de bijdrage van de gemeente. Dhr. Woudenberg wijst op de zinsnede ‘nagenoeg
geen stijging’. Dhr. Rensen betwijfelt de stelling en gaat dit na.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.02
Buurtbemiddeling
Dit voorstel komt van onderop en draagt bij aan een betere leefomgeving en dat pleziert dhr. Smit.
Hij vraagt om voortgangsrapportages.
Dhr. Van Stijn wil weten of het doorgaan afhangt van een positief besluit uit Westvoorne. Dhr. Van
Gorsel sluit zich aan bij de opmerkingen van dhr. Smit en dhr. Wolters spreekt over een goed plan,
passend bij de eigen verantwoordelijkheid.
Dhr. Rensen memoreert de mediators in Brielle. De voortgangsrapportages worden toegezegd en
we gaan dit samen doen met Westvoorne.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
7. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7.01. Recreatieschap Voorne-Putten
Dhr. Smit wil duidelijkheid over de achtergronden, doelstellingen en visie van het recreatieschap.
Wethouder Van der Kooi zegt een presentatie toe, maar die is nu nog niet gereed.
Brielle heeft het voorzitterschap. De GZH is gestopt met beheer en onderhoud, SBB voert nu uit.
Het opdrachtgeverschap en ondernemerschap moet helder zijn, daarom is een kwartiermaker
aangetrokken om de governance, de structuur door te lichten. Aanbesteding en samenwerking
zullen extra aandacht krijgen. SBB zal langer dan de 2 afgesproken jaren de uitvoering ter hand

nemen. De visie uit het verleden staat nog steeds, behoeft een update. De commissie is
geïnformeerd.
8. Regionale samenwerking
U bent over de WOV geïnformeerd, zo zegt dhr. Rensen. Het rapport van de kwartiermaker is
maandag 8 oktober gereed gekomen. Zal a.s. donderdag besproken worden in het projectbestuur,
daarna in de colleges. Raden krijgen tezamen met een raadsbrief het rapport ter beschikking.
De regionale samenwerking op VP loopt. De Pho gaan door op basis van de strategische agenda.
9. Recreatie en toerisme
De commissie is bij 7.01 hierover geïnformeerd.
10. Veiligheid
Dhr. Rensen memoreert het tragisch incident bij de kerktoren, meldt dat de misdaadcijfers laag
zijn en in de horeca is het redelijk rustig.
Dhr. Van Egmond vraagt naar de geweldsindicatoren uit het jaarverslag.
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
Mw. Van der Hout vraagt wat de gemeente tegen ondermijning doet.
Dhr. Rensen verwijst naar het collegeprogramma, het Damoclesbeleid en het optreden tegen de
MSO.
Dhr. Wolters wil nadere informatie over de Brielse Tafel en Markt 2. Hij wijst erop dat de visie van
de binnenstad en haven richtinggevend is vastgesteld in de raad. Hij wijst naar veranderde
tekeningen die zijn toegevoegd.
Dhr. Rensen zegt dat de Brielse Tafel een nieuw initiatief is, niet alleen om met burgers te praten
over de binnenstad- en havenvisie, participatie, maar ook over andere bouwprojecten. Wethouder
Van der Kooi stelt dat de plannen over de binnenstad en havenvisie een dynamisch proces is. De
deelprojecten komen naar de raad toe.
De ruimte is voor een half jaar gehuurd.
Dhr. Smit is van mening dat het collegeprogramma eerst in de raad had moeten worden
besproken, was hoffelijker geweest.
13. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
21.10 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van dinsdag 4 december 2018.
de griffier,

de voorzitter,

L.C.M. van Steijn

F.J.M. de Reus

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.

