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Brielle, 8 juni 2017.

LvS

verzonden

onderwerp: Uitnodiging en agenda

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit, voor een vergadering van de commissie BZM,
die gehouden zal worden in het Stadhuis, Markt 1 op dinsdag 20 juni 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 in raaddigitaal.
Bij de bespreking van de jaarrekening zal onze accountant dhr. W. Kalkman een toelichting
geven en bij de behandeling van het rapport van de rekenkamerfunctie zal dhr. H. Sietsma
aanwezig zijn.
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

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

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Spreekrecht

4.

01. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 10 mei
2017

5.

Ingekomen stukken en mededelingen:
01. REP-lijst

Adviserend
6.

01. Actualisering magazine historische Brielle
02. Jaarstukken 2016 Koepelschap voor het buitenstedelijk groen
03. Concept-liquidatieplan voor het Koepelschap voor het buitenstedelijk groen
04. Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van het Recreatieschap VPR
05. Begroting VRR 2018, 1e begrotingswijziging VRR 2017 en het jaarverslag
VRR 2016
06. Ontwerpbegroting 2018, voorlopige jaarrekening 2016 en de 1 ste
tussenrapportage 2017 Syntrophos
07. Verslag archief- en informatiebeheer Brielle 2016
08. Nota reserves en voorzieningen 2017
09. 2e wijziging Programmabegroting 2017 – 2020 (Voorjaarswijziging)
10. Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM
11. Jaarstukken 2016 met toelichting van de accountant (nazending)
12. meicirculaire 2017 inzake algemene uitkering gemeentefonds (nazending)
13. Burger- en overheidsparticipatie in Brielle

Informerend / opiniërend
7.

01. Bestuurlijk overleg met wijk- en dorpsraden en planning wijkschouwen
02. Beleidsplanning ( nazending)
03. Stand van zaken uitvoering moties (nazending)
04. Sociaal jaarverslag 2016

8.

Regionale samenwerking (I)

9.

Recreatie en Toerisme (I)

10.

Veiligheid (I)

11.

Wat verder ter tafel komt

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

