De leden van de
commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen

behandeld door: L.C.M. van Steijn
t: 0181-471118
e: l.steijn@brielle.nl
bijlage(n): div

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

Brielle, 2 mei 2019.

LvS

verzonden

onderwerp: Uitnodiging en agenda

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit, voor de vergadering van de commissie BZM,
die gehouden zal worden in het Stadhuis, Markt 1 op dinsdag 14 mei 2019 aanvang
20.00 uur.
De stukken voor de openbare vergadering liggen voor u ter inzage in de leeskamer en kunt
u raadplegen via de website en de app SLIMvergaderen. Aan agendapunt 6.02 is een
dienstverleningsovereenkomst gekoppeld met financiële en personele gegevens. Deze
overeenkomst treft u aan op extranet en in de gesloten afdeling.
De bij de agendapunten eventueel vermelde letters betekenen dat de stukken aan uw
vergadering worden voorgelegd als volgt:
(I) = Informerend, (O) = Opiniërend, (A) = Adviserend.
Met vriendelijke groet,
de raadsgriffier,

L.C.M. van Steijn

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Spreekrecht

Bezoekadres: Stadskantoor, Slagveld 36, Brielle

Postadres: Postbus 101, 3230 AC Brielle

telefoon: 0181 - 47 11 11

www. brielle.nl

fax: 0181 - 41 81 18

e-mail: info@brielle.nl

4.

01. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 4 april
2019

5.

Ingekomen stukken en mededelingen:
01. REP-lijst
02. Jaarverslag 2018 en onderzoeksprogramma 2019 van de
rekenkamerfunctie Brielle
03. Informatiebrief van 1 mei 2019 over Arsenaal en Infirmerie
04. Informatiebrief van de VRR over het voornemen tot het uitbreiden van het
belang van de VRR in de coöperatie ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond
(AZRR)

Adviserend
6.

01. Rekenkamerrapport ‘externe inhuur’
02. Invulling rekenkamerfunctie na 30 april 2019
03. Budget voor formatie-uitbreiding voor een periode van drie jaar
04. MRDH; regionale zienswijze op ontwerpbegroting 2020
05. MRDH; zienswijze bij beleidsnota risicomanagement en
weerstandsvermogen
06. MRDH; regionale zienswijze bij strategische agenda
07. Vaststellen 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling SVHW 2015
08. Tussentijdse aanpassing legesverordening 2019
09. Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Streekarchief Voorne-Putten
10. 1e begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en jaarverslag 2018
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
11. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
12. Verkenning bestuurlijke toekomst Brielle, procesvoorstel vervolgtraject

Informerend / opiniërend
7.

01. Beleidsplan Buitengewoon Opsporingsambtenaren openbare ruimten

8.

Regionale samenwerking (I)

9.

Recreatie en Toerisme (I)

10.

Veiligheid (I)

11.

Wat verder ter tafel komt

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

