Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 4 april 2019.
Aanwezig: voorzitter dhr. F. de Reus, de leden K. van der Hout, A. van Gorsel, A. Witte, J. Wolters, A.
Woudenberg, B. van Stijn en W. Smit. Collegelid: R. van der Kooi, burgemeester G. Rensen,
gemeentesecretaris N. van Waart, A. Schoon (vanaf 21.00 uur) griffier: L. van Steijn
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Dhr. W. van Egmond en J ’t
Mannetje zijn met kennisgeving afwezig en worden vervangen door mevr. K. van der Hout.
2. Vaststellen agenda
Op verzoek van de gemeentesecretaris wordt de presentatie bij agendapunt 7.01 als laatste
agendapunt behandeld.
3. Spreekrecht
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4.01. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 maart 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.02. Vaststellen van de besluitenlijst van het besloten deel van de vergadering van 12
maart 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.
Ingekomen stukken en mededelingen:
5.01. REP-lijst
Dhr. Smit verzoekt bij nr. 2 een tijdsindicatie. Wethouder Van der Kooi zegt toe dat in kwartaal 4
te presenteren. De behandeling van een plan van aanpak vraagt meer tijd.
Dhr. Van Gorsel wenst nr. 1 voor de kadernota te hebben behandeld.
5.02. Informatiebrief met antwoorden over vragen regionaal dekkingsplan VRR
Mw. Van der Hout verzoekt om gebruik te maken van het aanbod van de VRR om een presentatie
over het regionaal dekkingsplan. Zij wordt daarin gesteund door de gehele commissie. De griffier
wordt verzocht dit te regelen.
5.03. Informatiebrief van het college over Arsenaal – infirmerie
Mw. Van der Hout vindt de kredietwaardigheid ook niet onbelangrijk. Dhr. Van Gorsel stelt dat de
exploitatieopbrengst van groot belang is. Hij doet de suggestie om met het havenbedrijf te gaan
praten.
Dhr. Smit refereert aan de procesafspraken. Daar moeten we ons aan houden en eerst de
uitkomsten afwachten van het onderzoek.
Dhr. Wolters heeft vooralsnog twijfels of de huursom kan worden gehaald.
Burgemeester Rensen zegt dat dit een procesbrief is. De suggesties over de kredietwaardigheid zal
ongetwijfeld een rol spelen. De commissie krijgt z.s.m. nadere informatie.
5.04. Uitnodiging voor een werkbezoek Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
Mw. Van der Hout wil ook van deze uitnodiging gebruik maken. Zij krijgt bijval van de commissie.
Verzoek is aan de griffier om een werkbezoek te regelen aan het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam
Rijnmond (ZVHRR)
5.05. Brief D5 betreffende evenementenbeleid Brielle
Dhr. Woudenberg vindt het een goede ontwikkeling betreffende de scheiding van de
verantwoordelijkheden. Hij vraagt of deze brief al bekend is bij de verenigingen. Er is een zorg over
de deskundigheid die benodigd is bij de vereniging. Heeft de gemeente een beeld en welke
verantwoordelijkheden denkt de gemeente te delegeren en binnen welk tijdpad.
Dhr. Smit vindt het geen goede zaak. Verenigingen worden met te veel zaken opgescheept. Met
verenigingen moeten heldere afspraken gemaakt worden en niet alles neerleggen bij de
organisatoren.
Mw. Van der Hout maakt zich zorgen als alles bij goedwillende vrijwilligers wordt neergelegd. Er
bestaat een kans dat evenementen dan niet meer doorgaan. Het uitgeven van buitentappunten
kunnen ongewenste conflictsituaties ontstaan.
Burgemeester Rensen stelt dat de duidelijkheid niet ter discussie staat. Bij grote evenementen is er
nu een hybride situaties, waar niet ieder zijn verantwoordelijkheid duidelijk voor ogen heeft.
Duidelijkheid komt de veiligheid ten goede en er kan meer integraal georganiseerd worden. Ook
voorkom je hiermee de free-riders. De gemeente hoeft dan ook geen vergunning te verlenen aan
zichzelf en zo doende verantwoordelijk wordt voor het evenement en tevens de controle moet
uitvoeren. Tot slot is de tendens in Nederland om aan de voorkant duidelijkheid te geven waar de
organisator verantwoordelijk voor is. De initiatiefnemer vraagt een evenement aan en draagt voor
de elementen de verantwoordelijkheid. Dit evenementenbeleid is doorgesproken met Brielle Blues
en de 1 aprilvereniging. We willen met Brielle Blues beginnen. Zij staan er open voor. We laten de

verenigingen niet zomaar los, maar het vergt iets meer professionaliteit van de organisatoren. We
streven naar een professioneel evenementenbeleid, waarbij door 1 of 2 professionals
ondersteuning wordt geboden aan de organisatoren.
Dhr. Woudenberg spreekt zijn zorg nogmaals uit, organisatie vraagt om deskundigheid. Kan elke
vereniging dat opbrengen, haken ze niet af. Begeleiding is daarin erg belangrijk.
Dhr. Smit vraagt waarom er geen gedeelde verantwoordelijkheid met duidelijke scheiding cq
afspraken gemaakt kunnen worden. Met een gemeentelijke regisseur weet je ook zeker dat er
controle is.
Dhr. Van Stijn is blij met de notitie en de uitleg.
Dhr. Van Gorsel sluit zich aan bij dhr. Smit, hecht aan heldere kaders. Pleit voor een gemeentelijke
regie met een gezamenlijke uitvoering.
Burgemeester Rensen spreekt tegen dat we de regie moeten houden. Hij wijst naar de publieke
taak van de gemeente, vergunningverlening en toetsing. In de vergunning staat de
verantwoordelijkheid van de organisator. Als we zelf gaan organiseren moeten we een vergunning
verlenen aan onszelf, dat leidt tot rolvermenging. De gemeente trekt zich niet terug, geeft
professionele expertise, hulp aan de organisatoren, die daarmee ook professioneler kunnen
organiseren. De gemeente is toezichthouder.
De commissie is geïnformeerd.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend
6.01. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Syntrophos
De voorzitter wijst op een wijziging op blz. 3 onder IV. De stemverhouding is verwijderd.
Dhr. Van Gorsel vindt dit een begrijpelijke ontwikkeling en vraagt wanneer Hellevoetsluis aansluit.
Hij vraagt of er al een dienstverleningsovereenkomst is met Hellevoetsluis. Burgemeester Rensen
meldt dat Hellevoetsluis in de zomervakantie zou migreren, nu is dat verlaat naar het einde van
het jaar. Het voorstel betreft vooral een technische wijziging. Er is geen
dienstverleningsovereenkomst, werkzaamheden worden in rekening gebracht bij Hellevoetsluis. De
commissie geeft unaniem een positief advies.
7. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7.01. Bestuursopdracht Organisatieontwikkeling Brielle
De gemeentesecretaris geeft een presentatie, die als bijlage is toegevoegd.
8. Regionale samenwerking
Burgemeester Rensen meldt over de regionale samenwerking op VP dat daarover een eerste notitie
is gewisseld. Daarin is men bezig hoe de samenwerking verder gestalte moet krijgen.
Dhr. Van Stijn vindt het vrij stil m.b.t. de bestuurlijke toekomst. Hoe is het rapport gevallen in
andere gemeenten?
Burgemeester Rensen meldt dat er complimenten zijn ontvangen uit Hellevoetsluis en Westvoorne.
Men vindt het een goede basis om verder te gaan. We wachten de ontwikkelingen af.
9. Recreatie en toerisme
Dhr. Van Gorsel vraagt naar het standpunt van het college over het parkeerbeleid van de MRDH.
Zij stelt voor om in de hele regio betaald parkeren in te voeren.
Wethouder Van der Kooi meldt dat er een procesvoorstel ligt voor een terugdringen van het CO2.
In het college wordt hiernaar gekeken. Hij heeft wel in de kamer Zuidwest zijn bezorgdheid
uitgesproken over deze aanpak. Betaald parkeren is in dit huis geen optie.
10.Veiligheid
Dhr. Rensen meldt dat het integraal veiligheidsbeleid is vastgesteld door het regionaal
veiligheidsoverleg. Dat wordt toegestuurd.
11. Wat verder ter tafel komt
Dhr. Van Gorsel vraagt n.a.v. een bezoek aan de wijkvereniging Rugge aandacht voor de woningen
voor arbeidsmigranten. Zou graag willen weten hoe het vergunningstelsel werkt. Hoe komt het dat
woningen in de sociale sector worden opgekocht en voor kamerverhuur wordt gebruikt.
Eveneens werd aandacht gevraagd voor de situaties van de statushouders en het onttrekken van
woningen. Het is goed om daar met de wijkvereniging in gesprek te blijven.
Burgemeester Rensen zegt dat dit onderwerp zeker terugkomt. Ook regionaal is dit een steeds
groter topic. We hebben in de crisistijd vergunningen verleend voor kamerverhuur. Die
vergunningen verlopen en we beraden ons over de voortzetting daarvan. Aan de andere kant is er
druk voor woningen voor arbeidsmigranten. In de loop van dit jaar komen we met een notitie naar
u toe. Deze thema’s zijn ook besproken in het overleg met de wijkvereniging. In heel Nederland
wordt 14 % sociale woningen aan statushouders verhuurd.
Dhr. Van Gorsel vraagt naar het functioneren van het burgerpanel. Is dat wel actief gehouden.

Burgemeester Rensen erkent dat dit aandacht behoeft. Veel prioriteit is in de andere vormen van
participatie gedaan zitten. Wenst daar een keer op terug te komen.
12. Rondvraag
Dhr. Van Stijn complimenteert de 1 aprilvereniging. Vraagt naar het beleid over handhaving met
kalken.
Burgemeester Rensen zegt dat kalken verboden is, maar er wordt met 1 april flexibel mee
omgegaan. Als het vernederend is of hakenkruizen bevat, wordt er ingegrepen, de rest wordt op
ramen oogluikend toegestaan.
Dhr. Smit wijst erop dat in Nieuwland een deel niet wordt aangesloten op het glasvezelnet van
KPN. Is er al duidelijkheid.
Wethouder Van der Kooi spreekt over een vrije markt, het is hem niet bekend dat er stukken niet
gedekt worden. Wil daar op terugkomen. We zijn nu vooral bezig met het buitengebied.
Dhr. Smit meldt dat de MRDH de vergaderingen wil aanmaken in iBABS / Notubiz. Wij werken met
SLIMvergaderen. Krijgen we de stukken voor de vergaderingen van de MRDH nog?
Dhr. Rensen zegt toe dit uit te zoeken en komt er op een later moment op terug.
13. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.53 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van dinsdag 14 mei 2019.
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