Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van maandag 4 december
2017. Aanwezig: voorzitter J. Bark, de leden W. Smit, D. van Bennekom, Y. de Groot, J. Wolters en
A. van Gorsel. Collegeleden: G. Rensen, D. Verbeek, ambtelijk: A. Korthout en griffier: L. van Steijn.
Bij agendapunt 7.01en 7.02 zijn respectievelijke M.M. van Elteren en M. Schadé aanwezig.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Vaststellen agenda. Op voorstel van de voorzitter wordt 7.01 en daarna 7.02 als eerste
bespreekstukken 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
Over de REP lijst meldt dhr. Rensen dat het AB een besluit heeft genomen over de
klimaatbeheersing in het Waterschaphuis. Betreft mobiele installaties.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen- adviserend
6.01 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM, op te nemen in de
najaarswijziging.
De voorzitter wijst op een verschrijving op blz. 5 van het voorstel. Het bedrag bij nr. 7 moet zijn:
€406. 531. Mw. Van Bennekom had graag voor de komende raadsvergadering inzicht in de grex en
personeel. Mw. De Groot vraagt of de 60.000 brandveiligheid Maerlant nu het laatste is?
Dhr. Smit gaat in op de garantiebanen en vraagt of die niet ingevuld kunnen worden. Vraagt wat
dynamisch meubilair is. Dhr. Van Gorsel houdt een pleidooi voor een onderhoudsfonds
gemeentelijke gebouwen. Een egalisatiefonds. Vraagt naar de bijeenkomst over de ‘reserves’.
Dhr. Wolters vraagt eveneens naar de invulling garantiebanen en welke inspanningen er gedaan
zijn.
Wethouder Verbeek zegt met een presentatie over reserves te komen. Onderhoudsfondsen,
schema’s zijn vastgesteld en daar zijn gelden aan toegeschreven. Hij zal het onderwerp
onderhoudsreserves en deze systematiek in het college bespreken.
Op de REP lijst komt een notitie fonds onderhoud gemeentelijke gebouwen. Tevens komt op de REP
lijst een presentatie over reserves.
Dhr. Rensen geeft aan nog niet te weten of dit het laatste bedrag is voor het Maerlant. Als het
project is afgerond krijgt de commissie een totaaloverzicht. De invulling van de garantiebanen
vindt hij ook teleurstellend, extra middelen ingezet, maar is verder een beetje blijven liggen.
Dhr. Wolters, Van Gorsel, Smit en mw. Van Bennekom betreuren het dat de gemeente hier in
achterblijft. Dhr. Rensen zegt toe zijn best te doen om dit verder in te vullen. Komt daar later op
terug.
De voorzitter zegt dat alle vragen die niet zijn beantwoord, schriftelijk worden afgedaan.
De SP wacht de antwoorden van het college af. Heeft nog vragen, die bij de wethouder terecht
zullen komen. De VVD, CDA, PvdA en D66 geven een positief advies.
6.02 Aanstellen accountant en vaststellen normenkader 2017
Dhr. Wolters geeft een korte toelichting op de bespreking met de accountant.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.03 3e Wijziging Programmabegroting (najaarswijziging)
De VVD, CDA, D66 en PvdA geven een positief advies, de SP neemt het mee terug naar de fractie.
6.04 Vaststellen belastingverordeningen 2018
De VVD, CDA, D66 en PvdA geven een positief advies, de SP neemt het mee terug naar de fractie.
7Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7.01 Onderzoeksopzet rekenkamer met toelichting van M.M. van Elteren
Mw. Van Elteren ligt het onderwerp toe en hoe gekomen is tot de keuze. Kwam uit de
raadsworkshop als meest gewenst onderwerp. Het gaat om inzicht en grip.
Dhr. Wolters vraagt wat er onderzocht wordt in het onderzoek naar Syntrophos. Dat blijkt
informatievoorziening naar raadsleden en hoe je de GR kan sturen.
Dhr. Van Gorsel vraagt naar de gelaagdheid van het onderzoek. Dat blijkt afhankelijk van wat er
aangetroffen wordt in de boeken.

Mw. De Groot vraagt of de onderzoeksjaren gesplitst worden. Dat blijkt het geval. Dhr. Smit wil
weten of de toekomst daarin in meegenomen. Mw. Van Elteren geeft aan dat de gemeente daar
een gedachte over moet hebben. Dhr. Rensen is benieuwd naar wat ‘goed en verantwoord ‘ is bij
de inhuur van externen. Mw. Van Elteren heeft daarover geen opvatting over wel of geen inhuur.
Het is de visie van de gemeente wat leidend is en getoetst wordt. Geen benchmark.
De commissie is geïnformeerd.
7.02 Voortgangsrapportage en kennismaken met dhr. Schadé, directeur Syntrophos
Dhr. Schadé vertelt in het kort iets over zijn opdracht en de vertaling in een plan van aanpak.
Geeft aan dat de spullen goed zijn, edoch niet goed ingeregeld waren. Processen en procedure
kunnen een tandje beter
Mw. Van Bennekom en dhr. Van Gorsel vragen hoe we nu verder gaan. Kunnen we een update
krijgen. De raad wil niet onaangenaam verrast worden.
Wethouder Verbeek zegt dat ze de commissie op de hoogte zullen houden. Aan het eind van het
jaar is er een meer precies financieel overzicht.
Dhr. Schadé zegt dat de gemeentesecretarissen maandelijks op de hoogte worden gebracht.
De commissie is geïnformeerd.
7.03 Rapportage interbestuurlijk toezicht 2016
Dhr. Smit wijst op het informeren van nieuwe raadsleden en maakt zich zorgen over de werkdruk
van nieuwe raadsleden. Mw. De Groot vraagt naar de huisvesting van uitgeprocedeerde
statushouders. Probleem ligt bij de COA.
Dhr. Rensen meldt dat er drie oranje aandachtspunten. Het archief is waarschijnlijk volgend jaar
groen. Punt van statushouders is totaal anders dan in 2016. We liggen nu voor op de huisvesting.
De commissie is geïnformeerd.
7.04 Uitspraak rechtbank over afdracht via cessie
Dhr. Van Gorsel verzoekt het college uitvoering te geven aan de brief van Plasterk. Mw. De Groot
kan dit ondersteunen en wijst op de belastingconstructie die de SP gebruikt.
Mw. Van Bennekom houdt een lang betoog, herkent zich niet in de belastingtruc, er gebeurt niets
anders dan volgens de wet mag. Ook andere politieke partijen passen de ambi regeling toe.
Uitspraak van een rechter is nog geen jurisprudentie. Zij vindt dat er geen afhankelijkheidsrelatie
is. Dhr. Wolters vindt dat een gemeente niet moet meewerken aan de (schijn van) een
afhankelijkheidsrelatie. Adviseert om met de nieuwe raad niet mee te werken aan
cessieovereenkomsten.
Mw. De Groot vraagt wat er op tegen is om de leden van de SP het zelf over te laten maken.
Dhr. Rensen zegt dat de brief van de minister duidelijk is. ‘het ligt in de rede’ is geen opgelegd
verbod. Hij merkt op dat hij gelezen had in een overzicht dat de gemeente Brielle 5 x 5000 gift aan
de SP geeft. Wijst op de afhankelijkheid door een vergoeding van de partij i.p.v. de gemeente.
Belooft voor de verkiezing een notitie. Ziet graag een uniforme regeling voor alle raadsleden. Zal
deze raadsperiode worden afgewikkeld. De commissie is geïnformeerd.
8. Regionale samenwerking
Geen mededelingen.
9. Recreatie en toerisme
Mw. De Groot zegt dat zij bij een bijeenkomst is geweest van de oude GZH. Per 1 januari gaan de
gemeenten het doen en het SBB uitvoeren. Het SBB heeft een presentatie gegeven hoe zij de
organisatorische ontwikkelingen zouden en boden aan een presentatie te geven in de gemeenten.
SSB heeft een aanbod gedaan. Is interessant wat het recreatieschap VP, de landschapstafels,
subsidies, raden spelen hier een rol in. Goed als de nieuwe raad op de hoogte is van deze
ontwikkelingen.
Wethouder Verbeek geeft een aanvulling, uitleg over de overdracht van gronden en financiën.
10. Veiligheid
Dhr. Rensen wijst op de verzonden brief en de actie in Vierpolders, Seggelant. Dit jaar is het aantal
woninginbraken gedaald. Binnenkort wordt het bibop beleid ter vaststelling aangeboden.
Mw. De Groot wijst op mestfraude en handhaving. Wethouder Verbeek zegt dat dat hier niet speelt,
maar dat er wel gehandhaafd wordt.
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag

Dhr. Smit vraagt naar de stand van zaken buurtbemiddeling. Dhr. Rensen zegt toe daar nader over
te informeren.
Mw. De Groot vraagt naar de coördinator mensenhandel. Dhr. Rensen deelt mee dat daar regionaal
over wordt gesproken. De handhaving ligt niet alleen bij de gemeenten, ook bij bijv. de
arbeidsinspectie. We hebben geen mensenhandel coördinator in dienst.
13. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
20.38 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van dinsdag 16 januari 2018.
de griffier,

de voorzitter,

L.C.M. van Steijn

J. Bark

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.

