Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 12 maart
2019. Aanwezig: voorzitter dhr. F. de Reus, de leden W. van Egmond, J. ’t Mannetje, A. van Gorsel,
A. Witte, J. Wolters, A. Woudenberg, B. van Stijn en W. Smit. Collegelid: R. van der Kooi,
gemeentesecretaris N. van Waart, griffier: L. van Steijn
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij meldt dat er na het openbare
deel een besloten deel zal plaatsvinden en dhr. Rensen met kennisgeving afwezig is.
2. Vaststellen agenda
De voorzitter besluit n.a.v. het verzoek van dhr. Smit om de portefeuilleverdeling te bespreken bij
agendapunt 11.
3. Spreekrecht
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 6 februari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.
Ingekomen stukken en mededelingen:
5.01. REP-lijst
Dhr. Van Gorsel merkt over nr. 1 op dat het eerste kwartaal al bijna voorbij is. Wethouder Van der
Kooi zegt dat dit onderwerp mogelijk meer tijd nodig heeft.
5.02. Brief D4 Informatiebrief betreffende misdrijfcijfers
De commissie heeft zorgen over de toename van geweldsmisdrijven. Dhr. Van Egmond vraagt naar
het standpunt van het college en stelt dat de aanvraag van meer blauw terecht was. Mw. Witte
geeft aan dat de gemeente daar niet over gaat.
Met de uitbreiding zitten we dichter bij de norm, stelt wethouder Van der Kooi. Het signaal van de
commissie zal doorgegeven worden.
5.03. Informatiebrief Kadernota SVHW 2020
Dhr. Van Gorsel is van mening dat uittredingscompensatie is gebaseerd op looptijd en niet bedoeld
is voor het dekken van tekorten. Dhr. Smit complimenteert de organisatie. Wethouder Van der
Kooi is blij met dit document. Frictiekosten vanwege vertrek van twee deelnemers zijn laag doordat
dit voorspoedig is verlopen. De voorspellingen zijn positief.
5.04. Informatiebrief aandelen ENECO
Dhr. Smit vindt dit een voortzetting van het verhaal en vraagt aandacht voor duurzaamheid, zijn
standpunt uit het verleden. Dhr. Van Gorsel en Van Egmond onderschrijven dat duurzaamheid bij
verkoop een belangrijk criterium moet zijn. Wethouder Van der Kooi verwijst naar de waarborgen
die zijn ingebouwd.
5.05. Informatiebrief responstijden ambulances in Brielle
Dhr. Van Egmond, Wolters en Van Gorsel maken zich zorgen over de aanrijtijden. Dhr. Van Stijn
spreekt over zorgwekkende resultaten. Dhr. Smit vraagt of de unit in Rockanje wordt gebruikt.
Dhr. Van Steijn meldt een mogelijke gezamenlijke radenbijeenkomst VP over dit onderwerp n.a.v.
een rapport over acute zorg van “Rebel” op 17 juli.
Dhr. ’t Mannetje vraagt naar de status van die bijeenkomst.
Wethouder Van der Kooi zegt dat het rapport van Rebel er aan komt. Veel zaken staan in
perspectief. Zorgen zijn er en dat heeft de aandacht van het college. In een brief komt het college
terug op de vraag over het gebruik van de units in Rockanje.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend
6.01. Glasvezel buitengebied Voorne-Putten
Dhr. Smit wil een reactie van het college over het niet aansluiten van een stukje van Nieuwland op
de glasvezel door KPN.
Dhr. Van Gorsel vindt dit een goed voorstel, prima voor bedrijven. Dhr. Van Egmond heeft drie
vragen gesteld; zijn er garanties afgegeven dat het gehele buitengebied aangesloten wordt op
glasvezel; zijn er tekeningen aanwezig om in te zien waar er aangesloten wordt; wat als er
gedeelten niet aangesloten worden.
Wethouder Van der Kooi deelt mee dat Nieuwland, Meeuwenoord en de Binnenstad er nog niet in
zitten. Dit is een vrije markt en er moeten voldoende aanmeldingen zijn. Er wordt over het
algemeen positief op glasvezel gereageerd. Er is nog geen openbare kaart en er wordt nog op de
detailbeantwoording van de vragen van dhr. Van Egmond gestudeerd. Komt met de antwoorden
voor de raad op dit onderwerp terug.
De VVD geeft een positief advies, IBGB, CDA, PvdA en D66 nemen het voorstel voor nader overleg
mee terug naar de fractie.

6.02. Decembercirculaire 2018 inzake gemeentefonds voor de jaren 2018 – 2022
Dhr. Van Gorsel en ’t Mannetje wijzen op het schommelen van deze cijfers, in mei kan het anders
zijn. De commissie geeft unaniem een positief advies.
7. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7.01. VOG beleid naar instellingen en verenigingen
Dhr. Van Gorsel houdt een pleidooi dat alle verenigingen een veiligheidsbeleid zouden moeten
opstellen, wel of niet met een VOG. Dhr. Van Egmond deelt die mening en vindt de VOG belangrijk,
aanvraag kost geld en dat loopt bij verenigingen dan op.
Dhr. Wolters vindt het lastig over dit onderwerp te spreken zonder onderliggend stuk.
Dhr. Van Stijn wijst op de kosten van de VOG.
Wethouder Van der Kooi zegt dat de VOG’s voor vrijwilligers gratis is.
Dhr. Van Gorsel vraagt of we vinden dat een vereniging een veiligheidsbeleid moet hebben en of
we een format willen ontwikkelen om de verenigingen te helpen.
Dhr. Smit vindt dat elke vereniging een veiligheidsbeleid moet hebben. Is het een idee om
verenigingen bij elkaar te laten komen.
Wethouder Van der Kooi biedt aan om een inventarisatie te maken en een gesprek op te zetten.
De commissie vindt dit een goede benadering.
8. Regionale samenwerking
Wethouder van der Kooi verwijst naar de twee documenten.
Dhr. Van Gorsel mist de MRDH raadsleden. Dhr. Smit wijst op het ongelukkig moment van de
vergadering, vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is. De verslagen worden voor kennisgeving
aangenomen.
9. Recreatie en toerisme
Wethouder Van der Kooi meldt dat er een kwartiermaker is aangesteld, die een concept rapportage
heeft gemaakt. Nog eerst met het DB overleggen. Een presentatie wordt daarna gegeven aan de
vier gemeenten. Dhr. Van Egmond vindt dat het nu soepeler en makkelijker loopt.
10.Veiligheid
Bij afwezigheid van de burgemeester wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
11. Wat verder ter tafel komt
Dhr. Smit geeft aan dat de oppositie niet over de verdeling gaat. Hij is wel verbaasd over de zware
verdeling van de portefeuille van wethouder Van der Kooi; vindt de verdeling niet altijd logisch en
vraagt om aandacht voor een goede communicatie.
Dhr. Van Egmond stelt dat er wel is gecommuniceerd.
Dhr. Wolters wijst op de zware taak van wethouder Van der Kooi en meldt dat er een permanente
uitnodiging is voor de wethouders voor de commissies. Gevraagd wordt door wethouder Van der
Kooi waar die permanente uitnodiging voor alle wethouders op is gebaseerd. De voorzitter wijst op
de afwezigheid van zijn twee collega’s bij deze vergadering. Voor de checks and balances is er juist
gekozen om de grex te koppelen aan de wethouder financiën. Het collegiaal bestuur is echter
leidend.
12. Rondvraag
Dhr. ’t Mannetje vraagt naar de stavaza van het onderzoek van de rekenkamerfunctie.
De voorzitter meldt dat dit op de lijst van ingekomen stukken heeft gestaan en dat er binnenkort
een rapport over ‘externe inhuur’ wordt opgeleverd.
13. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.07 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van donderdag 4 april 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.

