Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 10 januari
2017. Aanwezig: voorzitter J. Bark, de leden W. Smit, D. van Bennekom, J. Wolters, A. van Gorsel en
Y. de Groot. Collegeleden: G. Rensen, ambtelijk: S. Meijer, C. v.d. Tempel en griffier: L. van Steijn.
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.33 uur.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Spreekrecht
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vastellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De besluitenlijsten van het openbare en besloten deel worden ongewijzigd vastgesteld. De
vertrouwelijkheid van het besloten deel is opgeheven en de besluitenlijst is daarmee openbaar.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Dhr. Van Gorsel vraagt naar de voortgang betreffende de rechtsgang rondom de btw constructie.
Dhr. Rensen meldt dat er nog geen nieuwe informatie is.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend
6. 01 Decembercirculaire 2016 inzake algemene uitkering gemeentefonds 2016 - 2020
Mevr. De Groot vraagt naar de wijze waarop het college gaat communiceren over de extra
bedragen die ingezet kunnen worden voor armoedebestrijding. Ook dhr. Van Gorsel wenst hierover
informatie. Mevr. Van Bennekom sluit zich hierbij aan en meldt dat de overheid met een campagne
komt en of de gemeente zich daarbij aansluit. Zij vraagt eveneens naar extra informatie over de
huisvesting asielzoekers.
Dhr. Rensen meldt dat de extra middelen die beschikbaar gesteld worden met de nodige
voorlichting bekend gemaakt wordt. De gemeente Nissewaard voert de sociale dienst uit, de
bijzondere bijstand valt daar ook onder. We sluiten ons ongetwijfeld aan bij de landelijke
campagne, maar zullen zeker ook zelf hierin actie ondernemen.
Asielzoekers, we hebben meer statushouders gehuisvest dan hier gemeld staat. Hoeveel, dat zal
via de mail worden gemeld. Waarschijnlijk niet de 100 % gehaald door onvoldoende aanbod van in
aanmerking komende statushouders door de COA. Gemeente wenst daar niet op afgerekend te
worden. Alles te maken met de procedures van de IND.
Mevr. De Groot vraagt of er voldoende woningen beschikbaar gesteld worden. Voorkeursrecht voor
status houders is afgeschaft.
Dhr. Rensen stelt dat Vestia afspraken gemaakt zijn dat zij steeds een woning beschikbaar zullen
stellen. Het ligt echter niet aan het tekort aan aangeboden woningen. De wet, die de voorrang voor
statushouders opheft is pas zeer recent in werking getreden.
De commissie geeft unaniem positief advies.
7. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7. 01 Beleidsplanning, versie december 2016
Mevr. De Groot verzoekt de tekst op blz. 7 over toegankelijk maken van het waterravelijn aan te
passen. Daar kan geen sprake zijn van meerdere bruggen. Tevens wijst zij op de uitgedeelde
plastic zakken waar nu ook metaal ( blik) en drankenkartons in gedaan kan worden. Zij stelt dat er
geen beleidswijziging heeft plaatsgevonden en dat er ook niet is gecommuniceerd. Wat is hier aan
de hand?
Dhr. Van Gorsel vraagt aandacht voor startmomenten van te ontwikkelen gebieden en vooral Oude
Goote en Meeuwenoord. Er is afgesproken dat de Oude Goote voorlopig nog niet aan de orde zou
zijn.
Mevr. Van Bennekom vraagt naar het participatiejaarverslag.
Dhr. Rensen is het eens met de stelling dat Meeuwenoord eerder wordt ontwikkeld dan de Oude
Goote. Op dit moment is er wel een bureau bezig om alle projecten door te lichten en die komt met
een advies over prioritering. In de wandelgangen gaan we er wel van uit dat Meeuwenoord eerder
komt. U krijgt daar later in de commissie Grondgebied een nadere onderbouwing.
Het participatiejaarverslag is nog niet ontvangen, verwachting is dat dat in januari zal gebeuren.
Over de plastic zakken merkt dhr. Rensen op dat er geen sprake is van nieuw beleid. Wethouder
Verbeek heeft aangegeven daar een paar maanden voor nodig te hebben. De invoering van de
nieuwe zakken was al lang geleden gepland, worden elders gebruikt. Er is geen sprake van nieuw

beleid en er is ook nog niet over gecommuniceerd. Op de afvalkalender is wel een opmerking over
gemaakt, er wordt echter nog niet actief over gecommuniceerd.
Mevr. De Groot vindt de tekst op de zak verwarrend en roept op om een persbericht met
toelichting. Dhr. Rensen gaat met de afdeling voorlichting in overleg en zal daarover
communiceren.
Dhr. Wolters roept dhr. Rensen op om v.w.b. de woningbouw ook wethouder Schoon op de hoogte
te stellen van de volgordelijkheid, omdat hij in de commissie iets anders heeft gemeld.
Tekst over het waterravelijn wordt meegenomen. De commissie is geïnformeerd.
8. Regionale samenwerking
Door de vakantie heeft het regionaal overleg een maand stilgelegd en de commissie is voldoende
geïnformeerd over het proces ‘Voortaan Voorne’. Voor aanstaande maandag ontvangt u de
aanbiedingsbrieven.
Mevr. De Groot vindt dat de KBG niet kan functioneren omdat er niets uit de regiegroep komt. De
evaluatie van de regiegroep laat ook lang op zich wachten.
9. Recreatie en toerisme
Dhr. Smit vraagt naar een evaluatie over de marketing, die aangekondigd is. De griffier geeft aan
dat wethouder Verbeek de presentatie heeft aangeboden nadat de agendacommissie de agenda
had vastgesteld. Omdat in de komende commissie een presentatie gepland staat over de
brandweerzorg en de VRR zal de presentatie over “Op Voorne” plaatsvinden in maart.
10. Veiligheid
Mevr. Van Bennekom refereert naar de opmerkingen in de krant van de directeur van de VRR en de
aanrijtijden. Dhr. Rensen meldt de zorg over de aanrijtijden. Die staan onder druk. Aanrijtijden
worden niet altijd gehaald. Het aantal kazernes blijft in stand. Ook de aanrijtijden van de
ambulance staat onder druk. De komende vergadering is hierover een rapport Brandweerzorg met
een presentatie. Dhr. Rensen is van mening dat je de normen niet moet verlagen, maar de
prestaties moet verhogen.
Dhr. Van Gorsel vraagt naar het project ‘hart veilig wonen’. Dhr. Rensen zegt dat het project is
opgestart en uitgerold. Dhr. Van Gorsel heeft nog nergens een oproep gezien voor een cursus.
Mevr. Van Bennekom ondersteunt die opmerking en ziet dit project graag breder uitgepakt. Dhr.
Rensen zegt een terugkoppeling over dit onderwerp toe.
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.
13. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
21.27 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van dinsdag 7 februari 2017.
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.

