Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 4 december
2018. Aanwezig: voorzitter dhr. W. Smit, de leden W. van Egmond, J ‘t Mannetje, F.J. Heijboer, A.
Witte, J. Wolters, H. Abrahams, en I. Dudink. Collegeleden: G. Rensen, R. van der Kooij, A. Schoon,
gemeentesecretaris N. van Waart en griffier: L. van Steijn.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, meldt dat de voorzitter dhr. De
Reus zich heeft afgemeld. In zijn plaats zal dhr. Smit voorzitten. Ook dhr. Van Stijn, Woudenberg
en Van Gorsel hebben zich afgemeld. Vervanging geschiedt door resp. dhr. Vermeulen, dhr.
Abrahams, dhr. Heijboer en mevr. Dudink. De voorzitter heet dhr. Schadé van Syntrophos en dhr.
Burghardt, hoofd financiën van harte welkom en meldt dat wethouder Schoon is verlaat i.v.m.
condoleancebezoek.
2. Vaststellen agenda
Op voorstel van de voorzitter wordt de presentatie en agendapunten 5.02 en 6.16 als eerste
bespreekpunten behandeld.
3. Spreekrecht
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
5.01 REP lijst
Nummers 1 en 3 zijn uitgevoerd en kunnen worden afgevoerd.
5.02 Informatiebrief d.d. 15 november
Dhr. Van Egmond vraagt naar de verandering van de verdeelsleutel.
Dhr. Schadé meldt dat er in gezamenlijkheid een voorstel is besproken en deze verdeling gekozen
is. Dhr. Rensen zegt dat de stijging vooral het gevolg is van de toename van de accounts.
Mw. Dudink vraagt naar de toename van de ondersteuningskosten en waar die uit bestaan.
We hebben van Nissewaard gebruikt voor ondersteuning van het Corsa-systeem.
Dhr. Abrahams spreekt over een ondoordringbaar woud aan cijfers.
Dhr. Rensen beaamt dat laatste, dat ligt ook aan het feit dat de eerste begrotingswijziging u niet
heeft bereikt. Het moet anders.
Mw. Dudink stelt vragen over de geo bijdrage van 1.030.908. Die is met een miljoen gezakt. Dhr.
Schadé komt hierop terug.
5.03. Nieuw reserverings-zwemlesadministratie en kassasysteem
Ontvangen is een voorstel om een nieuw reserverings-zwemlesadministratie en kassasysteem aan
te schaffen. Voorgesteld wordt om de commissie tot 17 december de gelegenheid te geven om
vragen te stellen. Antwoorden worden aan alle commissieleden gegeven. Zijn er geen inhoudelijke
bezwaren, dan wordt dat op 17 december gezien als een positief advies. De commissie stemt met
deze werkwijze in.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend
6.01 Programma Ondermijning Voorne
Mw. Dudink vraagt aandacht voor de capaciteit. Ook dhr. Vermeulen vraagt daar aandacht voor, zo
ook voor de meldingsbereidheid, het mobiele banditisme, een bredere inzet van Bibob en beleid bij
hennep/harddrugs.
Dhr. Van Egmond stelt vragen over de inzet van menskracht en de BSPA. Is die nog actueel.
Dhr. Heijboer wil de recreatiewoningen en de illegale activiteiten daarbij onder de aandacht
brengen.
Dhr. Wolters spreekt over een goede ontwikkeling. Waarom wordt de wet Bibob beperkt toegepast.
Dhr. Rensen stelt dat als we werkelijk iets willen doen, dan hebben we extra capaciteit nodig. Het
kabinet stelt extra middelen beschikbaar. Dit jaar is de inzet van Bibob verruimd. De bestrijding
van illegale bewoning van recreatieparken, daar hebben we geld voor gereserveerd en het
Damocles beleid wordt ingezet bij illegale hennepkwekerijen. Mw. Dudink wijst op verschillende
uitvoering sociale dienst en gevaar voor fraude. De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.02 Vaststellen belastingverordeningen 2019
Dhr. Vermeulen verzoekt om na te denken over het afschaffen van de hondenbelasting. Wethouder
Van der Kooij wijst op de kadernota 2019 en ziet een voorstel van de PvdA tegemoet.
De commissie geeft unaniem een positief advies.

6.03 Aanpassing diverse budgetten BZM, op te nemen in najaarswijziging
Dhr. Wolters wijst op het stopzetten van de WOV en het indienen van de rekening bij diegene die
uit wil treden, de stekker er uit trekt. Graag ook een overzicht van de kosten representatie.
Mw. Witte ziet veel consequenties bij het nier doorgaan van de AFO, veel gebruik van externen en
mist hier en daar onderbouwing.
Ook dhr. Van Egmond is van mening dat de kosten voor het niet doorgaan van de WOV bij
Hellevoetsluis moeten worden gelegd.
Dhr. Rensen antwoordt dat er gekozen is voor inhuur externen omdat de WOV in het verschiet lag.
Ook voor grote projecten, zoals afval, bouwprojecten. Contracten moeten worden verlengd. Morgen
is een laatste vergadering van het projectbestuur met een financieel overzicht. Onder representatie
wordt veel geschaard en er komt een overzicht naar de commissie. De gemeentesecretaris komt
met een strategisch personeelsplan. De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.04 7e Wijziging Programmabegroting (najaarswijziging)
Mw. Dudink merkt op dat D66 niet heeft ingestemd met 4.03 onderwijs.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.05 Septembercirculaire inzake uitkering gemeentefonds
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.06 Personele invulling rekenkamerfunctie
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.07 Benoeming commissiegriffier
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.08 Verordening Winkeltijden Brielle 2018
Mw. Dudink vindt het een ongelooflijk ingewikkeld advies.
Dhr. Vermeulen vraagt aandacht voor de kleine ondernemers en de werking hiervan in de gehele
gemeente.
Wethouder Schoon is het eens met de opmerking van mw. Dudink.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.09 Marketingorganisatie OP VP; evaluatie, voortzetting en financiering
Dhr. ’t Mannetje zet vraagtekens bij de representativiteit van het onderzoek. Dhr. Wolters had
meer inzicht verwacht in de cijfers over het toerisme. Het vermarkten van VP is minder succesvol.
Graag inzoomen op de plaatsnamen.
Dhr. Abrahams stelt dat de toeristenbelasting ook wordt opgehaald door verenigingen, stichtingen.
Zij krijgen daar niets voor terug.
Wethouder Van der Kooij vindt 14 % valide, maar het is handiger als er meer cijfers bekend zijn.
Zijn stelling is dat de gezamenlijkheid op VP effect kan hebben. Van deze belasting worden ook
andere dingen gedaan. Het heffen van belastingen is des gemeente. Wat er mee gedaan wordt is
aan de organisatie. Er zijn zeven verdeelsleutels vergeleken en deze is het meest realistisch.
Dhr. Wolters vraagt naar het rendement van de acties. Wethouder Van der Kooij vindt dit moeilijk
te beantwoorden.
IBGB, VVD, D66 en PvdA geven een positief advies, het CDA neemt het voorstel mee terug naar de
fractie.
6.10 GR Recreatieschap, najaarsrapportage 2018 en 1e begrotingswijziging 2018
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.11 Vaststellen normenkader
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.12 Erepenning
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.13 Zienswijzeprocedure deelname coöperatieve vereniging NDOV DOVA
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.14 Zonnepanelen Dukdalf
Dhr. Heijboer vindt dat €370, - per zonnepanelen wel aan de hoge kant en dhr. ’t Mannetje stelt
vragen over de BTW. Mw. Dudink wijst op het gasgebruik van het zwembad. Kan dat door middel
van warmtepompen ook niet naar beneden?

Wethouder Schoon antwoordt dat er aan drie bedrijven offertes is aangevraagd. De belastingdienst
is met de btw bezig en 5% rente is een interne rekenrente. Hij stelt dat een wko al is aangelegd.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.15 Gevolgen uitspraak HR inzake BTW Maerlant
Dhr. ’t Mannetje wil inzicht in de kosten van de rechtsgangen en bij benadering de inzet van
menskracht. Wat heeft dit ons allemaal gekost.
Wethouder Van der Kooij zegt een overzicht daarvan toe. De commissie geeft unaniem een positief
advies.
6.16 2e Tussenrapportage Syntrophos
Dhr. Abrahams vraagt zich af of enkele kosten niet voorzienbaar waren. Dhr. Schadé zegt dat de
kosten hoger zijn omdat we meer m2 huren en dat was achteraf wel voorzienbaar. Mw. Dudink
vraagt naar de deelnemersbijdrage geo. Wat zijn daar de gevolgen van? Zij wordt daar nader over
geïnformeerd.
In afwachting van het antwoord over de geo vragen geven de fracties van D66 en IBGB een
positief advies. De fracties van VVD, PvdA en CDA geven een positief advies.
7. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7.01 Presentatie M. Schade, directeur Syntrophos (zie ook 5.02 en 6.16)
Dhr. Schadé merkt op dat kostenbesparing relatief is, niet absoluut. De kosten voor ICT en
beveiliging nemen toe. Hij geeft een toelichting op de kostenstijging. De presentatie is als bijlage
toegevoegd.
Dhr. Abrahams vraagt hoe we grip houden op een stijgend kostenpatroon.
Dhr. Schade stelt dat de verhoging vooral zit in personeelskosten en verhoging van kosten van
Microsoft e.d.
Mw. Witte vraagt hoe kwetsbaar Syntrophos is.
Dhr. Schadé stelt dat het systeem stabiel is, maar er zijn wel storingen. Na toetreding van
Hellevoetsluis hebben we voldoende omvang om een goed systeem te garanderen. Hij spreekt over
een dubbel data systeem, maar storingen zullen er altijd wel blijven. Na 1 maart wordt er gewerkt
aan toetreding van Hellevoetsluis.
Mw. Dudink vraagt of de kostenstijging van personeel problemen oplevert. Mw. Van Waart vindt
het gevaarlijk om daar een uitspraak over te doen.
De commissie is geïnformeerd.
7.02 Toekomst Arsenaal-Infirmerie
Dhr. Wolters heeft met verbazing de stukken gelezen. Er is een nieuwe marktverkenning nodig.
Het CDA had al twijfels bij dit bureau. Hij stelt dat verkoop ook bij de mogelijkheden moet behoren
en dat dan meer tijd nodig is.
Dhr. Vermeulen spreekt van een gezichtsbepalend pand, waar we als gemeente de controle over
moeten houden, let op parkeergelegenheid.
Mw. Dudink vraagt om een presentatie
Van Egmond vindt dat we onze verantwoording moeten nemen en met de financiën op een
verantwoordelijke manier mee om moeten gaan. Nu kost het de inwoners 7,60 per inwoner, dat
kunnen we ons niet veroorloven. Ook verkoop moet tot de mogelijkheden behoren.
Dhr. Heijboer stelt dat vastgoed zonder gemeentelijke functie afstoten. We kunnen ons de
gevoelens van dit project voorstellen De toekomstige gebruikers / kopers moeten de locatie en de
gebouwen respecteren.
Wethouder Schoon ziet in het rapport geen heldere conclusie. We zijn bezig om de initiatiefnemers
te interesseren voor het arsenaal. De richting voor gebruik wordt aangegeven door de kaders
meegegeven. Met initiatiefnemers gaan we in gesprek. Het parkeren is in de binnenstad niet
eenvoudig. Een presentatie zal gegeven worden.
We weten wat voor huur het moet opbrengen en daar moeten we in de buurt komen.
Laten we de reacties afwachten en daarmee komen we bij u terug.
De commissie is geïnformeerd.
8. Recreatieschap Voorne-Putten
Wethouder Van der Kooij bereidt een presentatie voor.
9. Regionale samenwerking
Dhr. Rensen zegt dat er morgen een laatste bijeenkomst is van het projectbestuur. Op 18
december komt de gedeputeerde langs en wijst op een extra informele raadsvergadering van 10
december werkgroep bestuurlijke toekomst.

10. Recreatie en toerisme
Wethouder Van der Kooij meldt de landschapstafels van de provincie.
De modernisering van de systematiek OP VP, we zijn ook bezig met welke diensten er aangeboden
worden en wat we ervoor terug krijgen. Als er behoefte is aan een presentatie over OP VP, dan kan
dat op een thema-avond.
11.Veiligheid
Dhr. Rensen wijst op de brief over de extra politiecapaciteit basisteam Haringvliet
Dhr. Van Egmond vraagt naar een rapport over de derde BOA en de doelstellingen, invulling taken.
Dhr. Rensen zegt dat dit rapport wordt opgesteld, zo ook een voorstel sus-team.
12. Wat verder ter tafel komt
Wethouder Schoon meldt het portefeuillehoudersoverleg REO en de 7e economische monitor en 4e
fact sheet recreatie en toerisme.
13. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
14. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
22.30 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van dinsdag 15 januari 2019.
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.

