Overzicht termijnplanning gemeente Brielle 06‐06‐2017 BZM
Datum

Onderwerp

sector /afdeling

Toelichting

afdoenings
datum
30‐6‐2016

Stand van zaken

4‐10‐2016

Handhavingsarrangement horeca

Boa

Samenwerking met Voorne‐Putten en Goeree‐
verflakkee. De politie is partner.

4‐10‐2016

Evenementenbeleid Brielle

Boa

4‐10‐2016

Terrassenbeleid

4‐10‐2016

VP/GO

C /R datum
afgedaan
C
4‐10‐2016

Evaluatie beleid + vaststellen nieuw beleid

31‐3‐2016

Vastgesteld in raad

Lokaal

R

Boa/Vrom

Wordt gekoppeld aan de binnenstadvisie

31‐12‐2016

Wordt in 2017 afgerond

Lokaal

R

Handreiking publieksveiligheid bij
evenementen

Boa

Wordt in samenwerking met politie, VRR en
regiogemeenten opgesteld. De trekker is de VRR.

31‐12‐2016

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR 1‐9‐2017
op 7 juli 2017 wordt de notitie besproken. Het voorstel
is om het beleid op 1 september 2017 in te laten gaan

Regionaal

C

4‐10‐2016

Evaluatie communicatie +
doorontwikkeling communicatie

Boa

Concreet advies communicatie‐aanpak

31‐12‐2016

M.m.v. onderzoeksbureau Beaumont is huidig beleid
geëvalueerd. Advies communicatie‐aanpak wordt
momenteel aan gewerkt. Uitwerking in punten
hieronder.
In januari 2017 heeft het college een voorstel
aangenomen over de doorontwikkeling van de
gemeentelijke communicatie met concrete actiepunten.
De actiepunten zijn deels opgepakt (o.a. factor C en
inzet sociale media) deels in afwachting van invulling van
de vacatureruimte.

lokaal

C

4‐10‐2016

Communicatie in beleid, profilering

Boa

Borging van communicatie in beleid. Integrale en
proactieve aanpak

31‐12‐2016

lokaal

C

4‐10‐2016

Doorontwikkeling burgerparticipatie

Boa

Ontwikkeling

31‐12‐2016

M.m.v. onderzoeksbureau is huidig beleid geëvalueerd.
Advies communicatie‐aanpak wordt momenteel aan
gewerkt.

lokaal

C

4‐10‐2016

Participatiejaarverslag

Boa

4‐10‐2016

Actieprogramma Integrale Veiligheid Boa

Evaluatie en overzicht van beleidsinitiatieven in 2015 en 31‐12‐2016
2016
Evaluatie 2015‐2016 en het opstellen actieprogramma 31‐12‐2016
2017‐2018

Inzicht is gegeven en aan de commissie BZM
gepresenteerd.
De evaluatie en het nieuwe actieprogramma wordt in
1‐10‐2017
het derde kwartaal in overleg met de veiligheidspartners
opgepakt.
Beleidslijn is vastgestelddoor het college op 14‐06‐2016.
De uitvoering in de vorm van het Digitaal Opkopersloket
(DOL) wordt nog voor de zomer ingericht.

lokaal

R

lokaal

R

4‐10‐2016

Beleidslijn heling uitrollen

Boa

30‐6‐2016
Het beleid is vastgesteld en in samenwerking met het
CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

lokaal

C

4‐10‐2016

Beleid radicalisering en jihadisme

Boa

in samenwerking met politie.

30‐9‐2016

De richtlijnen vanuit de overheid (ministerie van
1‐10‐2017
Veiligheid en Justitie en NCTV) worden gevolgd en zijn in
uitvoering genomen. Voorstel (handreiking) volgt.

lokaal

C

4‐10‐2016

Bibob‐beleid

Boa

In samenwerking met RIEC en in overleg met
buurgemeenten moet een beleid worden opgesteld

30‐9‐2016

Het BIBOB beleid is gereed om de bestuurlijke route in 1‐10‐2017
te gaan. Voorstel aan college volgt in juni en aansluitend
aan de raad.

lokaal

C

Vastgesteld in college 4‐10‐2016. Ondertekening in
regionaal politie‐overleg vindt plaats in november

Gewijzigde
datum
31‐10‐2016

31‐12‐2017

Niveau

8‐3‐2016

31‐5‐2016

14‐3‐2017

14‐6‐2016

8‐11‐2016

Gebruik maken van digitale
BZM‐cc
informatie verstrekking via Apps over
de financiële positie van de
Gemeente Brielie in de begroting van
het voorliggende jaar.

31‐3‐2017
Motie 21 ‐ begrotingsraad 8 november 2016: Te
onderzoeken welke Apps voor onze gemeente doelmatig
zijn;
• Bij dit onderzoek de gebruikte App van Hellevoetsluis
en Veere nadrukkelijk bij dit onderzoek te betrekken
(o.a. in het kader van de AFO);
• Na gebleken geschiktheid over te gaan tot aanschaf
c.q. lidmaatschap en deze bij de volgende begroting
operationeel te laten zijn.

Nog geen uitvoering aan gegeven

8‐11‐2016

Lasten voor de burger

BZM‐cc

Motie 20 ‐ begrotingsraad 8 november 2016:
31‐3‐2017
een beleid te voeren waarbij de lasten voor het jaar 2018
voor de inwoners van Brielle niet omhoog gaan.

Algemene motie en moet worden getoetst in
beleidsontwikkeling in met name belasting‐ en
legesverordeningen.

Lokaal

4‐10‐2016

Invulling garantiebanen overheid

P&O

Het doel is om in de periode 2016/2017 drie mensen in 1‐9‐2017
het kader van de banenafspraak aan te nemen. Daarvan
is er een gerealiseerd bij de afdeling financiën. Nummer
twee en drie volgen voor de zomervakantie en kunnen
aan de slag bij de Stadswerf. Verder proberen we ook
met het generatiepact kansen te creëren.

Lokaal

30‐9‐2016

31‐12‐2017

Lokaal

R

Continue
proces

C

Overzicht termijnplanning gemeente Brielle 08‐06‐2017 GG
Datum

Onderwerp

sector /afdeling Toelichting

4‐okt‐16

Exploitatie haven

GG/BOR

Per 31 december 2016 loopt het contract met de
huidige exploitant van de haven in de kern Brielle af.
Het contract is formeel opgezegd. Verder is onder
begeleiding van een extrene deskundige een plan van
aanpak opgesteld hoe de haven opnieuw te
exploiteren. Hierbij wordt tevens gedacht aan een
samenwerkingsverband met de gemeente
Hellevoetsluis. Hier wordt de haven nog intern binnen
de eigen dienst geëxploiteerd. Ook wordt een visie
opgesteld vanuit een toeristisch, economisch
perspectief om de haven te up graden.

22‐nov‐16

Exploitatie haven

GG/RO

De exploitatie van de haven middels inzet
Hellevoetsluis vergt een Havengeldverordening en
Havenverordening.

4‐okt‐16

Visie binnenhaven, binnenstad Briellen GG/BOR
en gemeentelijk verkeer‐ en
vervoersplan

4‐okt‐16

Beheersplan wegen

GG/BOR

afdoenings
datum
31‐12‐2016

Niveau

C /R

Lokaal

C /R

De Havenverordening en de Havengeldverordening zijn 21‐2‐2017
behandeld in de commissie gg van 31 januari 2017 en
zullen worden geagendeerd voor de raad van februari
2017. Inmiddels vastgesteld.

Lokaal

R

Het is nooodzakelijk een visie te ontwikkelen omtrent 30‐6‐2017
de haven Brielle om het toeristisch economisch profiel
van deze haven te versterken, meegenomen wordt
een visie omtrent de binnenstad van Brielle en het
GVVP.

Op 27 januari 2017 zijn de offerteverzoeken uit gegaan.
Sluitingsdatum is 15 februari 2017. (24apr17) Een
drietal bedrijven zijn gevraagd offerte in te dienen. Deze
bedrijven zijn Bureau Burhs, Space value en ZKA. ZKA is
het bureau geworden die ons gaat ondersteunen in het
opstellen van de binnenstadsvisie. Gezien de
samenhang met de rest van de binnenstad zal de visie
over de haven geïntegreerd worden in de
binnenstadsvisie. Wij hebben echter wel de wens te
beschikken over een separate havenvisie om nog in de
zomer van 2017 in te kunnen zetten op bijvoorbeeld
terrassen op of langs de haven.

Lokaal

C

Na overleg met de provincie is intern, met hulp van
31‐3‐2017
Antea, gestart met het actualiseren van het
wegenbeheersplan. De provincie heeft aangegeven
dit plan, na vaststelling door de gemeenteraad te
willen ontvangen. In dit wegenbeheersplan wordt de
Brielse systematiek beschreven – met beperkte
middelen het handhaven van een (gemiddeld) CROW
kwaliteitsniveau B voor het onderhoud van alle wegen
in de gemeente.

Het beheersplan wegen is gereed voor behandeling in
30‐6‐2017
het college 7 of 14 februari 2017. De stukken worden
geagendeerd voor de commissie gg van 7 maart 2017 en
vervolgens de gemeenteraad van 28 maart 2017.
(24apr17) vanwege personeelskrapte is de planning niet
gehaald.

Lokaal

C/R

31‐12‐2016

Stand van zaken
De financiële afhechting van de exploitatie van de
Brielse gemeentehaven via inhuur personeel van de
gemeente Hellevoetsluis is in de commissie grondgebied
d.d. 31 januari 2017 behandeld. De oorspronkelijke
afdoeningsdatum is niet gehaald vanwege de noodzaak
van zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming door het
college van benw van Hellevoetsluis en de daarvoor
noodzakelijke ambtelijke afstemming hetgeen meer tijd
heeft gevergd dan voorzien.

Gewijzigde
datum
31‐1‐2017

datum
afgedaan
31‐1‐2017

4‐okt‐16

Beheersplan groen

GG/BOR

Na overleg met de provincie is intern, met hulp van
31‐3‐2017
Antea, gestart met het actualiseren van het
wegenbeheersplan. De provincie heeft aangegeven
dit plan, na vaststelling door de gemeenteraad te
willen ontvangen. In dit wegenbeheersplan wordt de
Brielse systematiek beschreven – met beperkte
middelen het handhaven van een (gemiddeld) CROW
kwaliteitsniveau B voor het onderhoud van alle wegen
in de gemeente.

Het beheersplan wegen is gereed voor behandeling in
30‐6‐2017
het college 7 of 14 februari 2017. De stukken worden
geagendeerd voor de commissie gg van 7 maart 2017 en
vervolgens de gemeenteraad van 28 maart 2017.
(24apr17) vanwege personeelskrapte is de planning niet
gehaald.

Lokaal

C/R

4‐okt‐16

Maatregelenplan afvalbeleid

GG/BOR

Het streven is er op gericht het
31‐12‐2016
afvalscheidingspercentage te vergroten naar 75% per
2020. Afval wordt beschouwd als grondstof.

31‐12‐2017
Er wordt op dit moment gewerkt aan een concreet,
fiancieel onderbouwd, plan van aanpak implementatie
gewijzigd afvalinzamelingsbeleid. Naar aanleiding van de
informatieavond voor de raad en de daar geuite wensen
van de raadsleden wordt nu gewerkt een uitvoerings‐ en
een communicatieplan voor de invoering van een nieuw
afval‐ inzamelbeleid. Dit zal vanaf januari 2017 worden
uitgerold. Het plan van aanpak zal worden behandeld in
het college van 31 januari 2017. De oorspronkelijke
planningsdatum is niet gehaald vanwege de bestuurlijke
complexiteit van de materie en de hiervoor
noodzakelijke afstemming met de vakcommissie.
(24apr17) op 13feb17 is in aanwezigheid van Verbeek en
rensen afgesproken dat er een proces voorstel zal
worden opgesteld waarbij expliciet aandacht dient te
worden besteed aan burgerparticipatie. Benoemt
moeten worden de diverse mogelijkheden om te komen
tot een verbetering van het afvalscheidingspercentage.
Het advies van de burger in deze is zeer belangrijk. Op
24apr17 is dit voorstel besproken met het college
(Rensen/Verbeek/Schoon). afgesproken is dat het
aangepaste voorstel (proces inclusief inhoud / scenario's
/ kosten en inzet personeel) 16 mei 2017 behandeld
dient te worden in het college. Na een bespreking met
de fractievoorzitters van de coalitie zal commissie
behandeling plaatsvinden. De wijkbijeenkomsten
(burgerparticipatie) dienen te worden gepland in de
d
h

Lokaal

R

4‐okt‐16

OV doelgroepenvervoer

GG/BOR

4‐okt‐16

Woonvisie Voorne‐Putten 2016 ‐ 2020

GG/RO

4‐okt‐16

Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte

GG/RO

4‐okt‐16

Bestemmingsplan Wilhelminaplein
Zwartewaal

GG/RO

Samenwerkingsovereenkomst gereed voor
besluitvorming op 1 februari 2017. Hieromtrent heeft
de verantwoordelijk portefeuillehouder de commissie gg
geïnformeerd op 31 januari 2017.

VP/MRDH

C

31‐1‐2017

Afgerond: Regionale woonvisie is vastgesteld

VP

R

9‐feb‐16

Het mogelijk maken van ruimte voor ruimte wonen in 16‐12‐2016
het buitengebied van Brielle .

Zienswijze procedure loopt. Geplande vaststelling van
30‐6‐2017
het bestemmingsplan februari dan wel maart 2017.
Oorspronkelijke planning is niet gehaald vanwege het
feit dat er zienswijzen zijn ingediend. (24apr17) Er is een
opdracht aan Rho uitgegaan voor het opstellen van een
algeheel verkeersonderzoek. Dit verkeersonderzoek zal
deel gaan uitmaken van dit bestemmingsplan. Op 20
april 2017 is het concept rapport ambtelijk besproken.
Opmerkingen worden verwerkt waarna behandeling in
het college kan plaatsvinden. Er wordt een voorstel voor
het college van 23 mei 2017 voorbereid.

Lokaal

R

Het mogelijk maken van 18 woningen aan het
Wilhelminaplein te Zwartewaal

Stedenbouwkundige opzet is akkoord bevonden in het
college. Intentieovereenkomst met ABB, de
ontwikkelende partij, is 31 oktober 2016 getekend.
Daarna wordt er gewerkt aan een
realisatieovereenkomst. Geplande start bouw is derde
kwartaal 2017. ABB geeft opdracht cfr. afspraak
(concept) intentieovereenkomst tot het maken van een
bestemmingsplan. Separaat wordt er gewerkt aan het
bestemmingsplan voor een nieuw evenemententerrein
in Zwartewaal. Dit wordt qua planning ingepast in het
uitvoeringsprogramma leefbaarheidsvisie Zwartewaal.
(24apr17) De parkeerplaats zal in eerste instantie als
een tijdelijke parkeerplaats worden aangelegd.

Lokaal

C

De colleges van B & W van de vier gemeenten op
1‐2‐2017
Voorne‐Putten hebben de startnotitie ‘Transformatie
doelgroepenvervoer en OV’ vastgesteld. Op 25
augustus 2016 is de eerste bestuurlijke bijeenkomst
geweest over dit onderwerp. Daarvoor is de directeur
OV van de MRDH en zijn de wethouders Verkeer &
Vervoer en Maatschappelijke Zaken van de
gemeenten Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis en
Nissewaard uitgenodigd (MRDH kon helaas niet
aanwezig zijn). In de bijeenkomst zijn de bestuurlijke
kaders uit de startnotitie verder uitgewerkt.

9‐2‐2016

30‐6‐2017

4‐okt‐16

Bestemmingsplan J. Matthijssenlaan ‐
fase 1

GG/RO

Het mogelijk maken van woningbouw in het
bestaande schoolgebouw (fase 1) en het omliggende
terrein (fase 2).

31‐3‐2017

Fase1: bestaande schoolgebouw. De ontwikkelende
30‐9‐2017
partij is Volker Wessels. Hiermee is een
realisatieovereenkomst gesloten. Volgens deze
overeenkomst kunnen er niet meer dan 37
appartementen in totaal worden gebouwd in het
bestaande gebouw, terwijl tevens onderzocht is het
realiseren van een vrijstaande kavel aan de Beatrixlaan.
Vaststelling bestemmingsplan (streefdatum) 1e kwartaal
2017. (24apr17) Het ontwerp ligt van 13.04.17 t.m.
24.05.17 ter inzage en er is een bewonersavond
georganiseerd op 2 mei 2017. Planning vaststelling
september 2017. Dit heeft zijn oorzaak in de (slepende)
discussie over de extra ontsluiting op de N218 met de
PZH en het oplossen van de parkeerproblematiek tussen
fase 1 en 2 van het plan.

Lokaal

R

4‐okt‐16

Bestemmingsplan J. Matthijssenlaan ‐
fase 2

31‐3‐2017

Fase 2: realisatie van maximaal 25 +1 grondgebonden
30‐9‐2017
woningen in de vorm van vrijstaande woningen en 2^1
woningen. Op korte termijn wordt een afspraak
ingepland met Joris Molenaar als beoogd coördinerend
architect voor fase 2.

Lokaal

R

4‐okt‐16

Bestemmingsplan Van Sleenstraat

GG/RO

Het mogelijk maken van woningbouw in vijf fasen.

15‐9‐2015 en 8‐ Het bestemmingsplan voor fase 1 is vastgesteld op 15
3‐2016
september 2015 en voor fase 2‐5 op 8 maart 2016. Voor
de totale locatie geldt op basis van de WMA afspraken
een bouwvolume van maximaal 120 woningen.
Onderhandelingen voor de ontwikkeling van fase 5 door
de Catherina Stichting lopen nog.

Lokaal

R

4‐okt‐16

Bestemmingsplan Werfplein

GG/RO

Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt de
ontwikkeling van het hoofdkantoor van Bilfinger en
een bedrijfsverzamelgebouw voorzien waarmee de
ruimtelijke kwaliteit voor het Werfplein kan worden
verbeterd. In het ontwerp is aandacht besteed aan
landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit.

on hold

Lokaal

C

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot 24 maart 2016
ter visie gelegen. In overleg met de aanvrager wordt de
economische haalbaarheid bepaald. De directie van BIS
heeft nog geen akkoord gegeven voor de gedachte
ontwikkeling. Hierdoor is de procedure tijdelijk on hold
gezet / vooralsnog tot 1 juli 2017.

15‐sept‐15 en
8‐mrt‐16

4‐okt‐16

Bestemmingsplan Reede/Fregat

GG/RO

Het mogelijk maken van woningbouw op de locatie
aan de G.J. Boogerdweg.

31‐12‐2016

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
locatie aan het Fregat te Brielle tussen de Reede en de
G.J. van den Boogerdweg. Met dit
ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van
maximaal dertig woningen mogelijk gemaakt, bestaande
uit zeventien aaneengebouwde rijwoningen, negen
beneden‐bovenwoningen en vier levensloopbestendige
woningen. Ter visie legging heeft tot en met 6 oktober
2016 plaatsgevonden. Het bestemmingsplan is
vastgesteld, de intentieovereenkomst voor de
ontwikkeling is getekend. Gewerkt wordt aan het
opstellen van een realisatieovereenkomst. Mogelijk
worden de 30 woningen als 0‐op de meter woningen
gerealiseerd. De realisatieovereenkomst is in
voorbereiding. De voorgenomen ondertekening staat
gepland voor 1 juli 2017.

Lokaal

C

4‐okt‐16

Bestemmingsplan Nic. Pieckstraat /
Mgr. Smitstraat

GG/RO

Het mogelijk maken van woningbouw op de locatie.

31‐3‐2017

Het stedenbouwkundigplan, dat reeds indicatief is
30‐6‐2017
besproken en goedgekeurd in welstand, gaat uit van 42
appartementen (24apr17 ‐ was 40 appartementen) en
26 grondgebonden woningen. Afgesproken is met de
ontwikkelaar dat van dit aantal 50% sociaal (koop/huur)
wordt gebouwd. Dit sociale component wordt voor
langere tijd, gesproken is over een periode van 10 jaar,
vastgelegd als sociaal. Op dit moment wordt gewerkt
aan de calculatie bouw‐ en woonrijpmaken, waarna een
intentieovereenkomst en realisatieovereenkomst kan
worden opgesteld. In regionaal verband wordt het
bouwvolume nog afgestemd ‐ WMA afspraken.
(24apr17) De afdoeningsdatum van 31mrt17 is niet
gehaald omdat de onderhandelingen betreffende de
inhoud van de intentieovereenkomst zijn uitgelopen.

Lokaal

C

4‐okt‐16

Bestemmingsplan De Rik / Kloosterhof

GG/RO

31‐12‐2017
Het mogelijk maken van woningbouw in
verschiullende prijscategoriën op de locatie naast het
Bahurim en de voormalige locatie van 'De Twee
Getuigen".

Gesprekken met de ontwikkelende partij is gestart om
te komen tot een intentie / realisatieovereenkomst.

R

31‐12‐2016

4‐okt‐16

Bestemmingsplan De Rik, PostNl

GG/RO

Sloop van de bestaande opstallen en realisatie van
appartementen.

10‐10‐2016

PostNl verkoopt veel van haar lokaties in Nederland, zo 31‐12‐2017
ook de locatie aan De Rik. Er zijn partijen die interesse
hebben in aankoop van het gehele perceel. A.s.
maandag, 10 oktober 2016, wordt gesproken met een
potentiele partij om te bepalen wat de wensen/eisen
zijn van de gemeente in het kader van de WMA
afspraken. (24apr17)Oorspronkelijke planning is niet
gehaald omdat private partij(en) zich hebben terug
getrokken.

4‐okt‐16

Startmoment ontwikkeling
Meeuwenoord

GG/RO

Realisatie van woningbouw op de voormalige velden
van SC Voorne en WRW en tennisverening E'68.

31‐3‐2017

Er is een risicoanalyse gemaakt van de ontwikkeling in 31‐5‐2017
het plangebied Meeuwenoord. Deze risico analyse is
geagendeerd voor behandeling de commissie GG van
maart 2016. De Brinkgroep is bezig met het
inventariseren van de projecten en het opzetten van
een goed werkbare projectorganisatie waarbij aandacht
wordt besteed aan de aspecten geld, organisatie, tijd,
informatie en communicatie en kwaliteit van het
project. Op basis van deze studie zal een keuze worden
gemaakt al dan niet te beginnen met Meeuwenoord.
(24apr17) Rapportage Brink is nog niet gereed.

Lokaal / VP

C

4‐okt‐16

Startmoment Oude Goote

GG/RO

Het mogelijk maken van woningbouw ingepast in een 31‐3‐2017
(provinciaal) ecologische hoofd structuur

Het bestemmingsplan “Oude Goote” is op 9 oktober
31‐5‐2017
2007 vastgesteld door de gemeenteraad van Brielle Op
29 januari 2008 is het bestemmingsplan goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid‐
Holland. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Door
de economische crisis is dit plan on hold gezet en zijn er
regionaal alspraken gemaakt dat na 2020 maximaal 250
woningen kunnen worden gebouwd. Er zijn indicatieve
gesprekken met BPD (mede grondeigenaar in het
gebied) over het opstarten van het project. De
Brinkgroep is bezig met het inventariseren van de
projecten en het opzetten van een goed werkbare
projectorganisatie waarbij aandacht wordt besteed aan
de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en
communicatie en kwaliteit van het project. Op basis van
deze studie zal een keuze worden gemaakt al dan niet te
beginnen met Oude Goote. (24apr17) Rapportage Brink
is nog niet gereed.

Lokaal / VP

C

C

4‐okt‐16

Projectmatig werken

GG

4‐okt‐16

Integale leefbaarheidsvisie Zwartewaal GG/RO

4‐okt‐16

Ontwikkeling Waterravelijn

GG/RO

Het meer procesmatig aansturen van (grote)
ontwikkelprojecten.

Waterravelijn toegankelijk maken voor publiek.

31‐3‐2017

Door het aantrekken van de economie komen er meer
initiatieven tot het bouwen van grote projecten. Het is
belangrijk de leidraad project matig werken opnieuw
tegen het ligt te houden en de processen om tot een
succesvolle afronding van de projecten te komen te
beschrijven. De Brinkgroep gaat ons hierin
ondersteunen. Op 31 januari 2017 wordt door de
Brinkgroep een presentatie verzorgd ten overstaan van
het college. Na afronding van de inventarisatie kan een
gefundeerd besluit worden genomen over de start van
Meeuwenoord dan wel Oude Goote.

Lokaal

C

31‐12‐2016

De visie Zwartewaal 2030 is een integrale visie waarin
strategische hoofdkeuzen van gemeentelijk beleid voor
de middellange termijn zijn opgenomen voor de kern
Zwartewaal. Na vaststelling van de visie in de
vergadering van de gemeenteraad van december 2016
zal worden begonnen met het opstarten van de
opgaven uit de leefbaarheidsagenda. De visie is
vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van
december 2016. Er wordt op dit moment gewerkt aan
het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Medio
februari 2017 is deze gereed. De leefbaarheidsvisie is in
de raad van december 2016 vastgesteld.

Lokaal

R

31‐3‐2017

Hier is sprake van een particuliere ontwikkeling die
31‐7‐2017
gefaciliteerd wordt door de gemeente vanuit planologie
en eigendommen. Het ravelijn zal worden verpacht aan
de particuliere ondernemer. Hiervoor kan een minimale
pachtopbrengst worden geraamd. In dat geval zal
onderhoud van het ravelijn bij de pachter liggen terwijl
de aanleg van de noodzakelijk ontsluitingsbruggen voor
rekening van de gemeente komt. Hiervoor moet in de
kadernota een taakstellend budget van k€250 worden
opgenomen. De ontsluiting van het waterravelijn is
behandeld tijdens de vergadering van de commissie
grondgebied van november 2016. Mogelijk start van de
exploitatie van het eiland is juli 2017. Dit is mede
afhankelijk van de realisatie van de ontsluiting.
(24apr17) offerte voor de brugontsluiting, passend
binnen de wensen van de monumentencommissie is
binnen. Op dit moment wordt gewerkt aan een
passende doorgang door de wal.

Lokaal

C

13‐12‐2016

4‐okt‐16

Regionale duurzaamheidsvisie

GG/RO

Regionaal wordt er op VP gewerkt aan een notitie
duurzaamheid inclusief een uitvoeringsplan.

30‐9‐2017

Motie 18 / begrotingsraad 8 november 2016: het
31‐3‐2017
binnen drie maanden opstellen van een beleidsnotitie
duurzaamheid.

4‐okt‐16

4‐okt‐16

Handhavingsbeleid ; uitvoeringsplan en GG/RO
actualisatie reclamenota

Motie 19 / begrotingsraad 8 november 2016: stappen 31‐3‐2017
zetten naar energieneutraal bouwen en
duurzaamheid in bouwprojecten incl.
communicatiestrategie.
Uitvoeringsparagraaf van alle wettelijke en niet
31‐3‐2017
wettelijke milieu en duurzaamheidstaken op lokaal
niveau
Handhaving op basis van vastgestelde
30‐6‐2017
uitgangspunten.

4‐okt‐16

Asbestinventarisatie buitengebied

GG/RO

Sanering asbest daken voor 2024.

4‐okt‐16

Vastgoedbeleid

GG/RO

Milieu uitvoeringsplan 2017 en 2018

GG/RO

31‐12‐2016

31‐12‐2017

Startnotitie is gereed en besproken in PFO Milieu en RO.
Er zijn vier bedrijven geselecteerd voor een offerte voor
het opstellen van de visie. In de regionale
duurzaamheidsvisie zal uitdrukkelijk aandacht worden
besteed aan de Brielse aspecten zoals verwoord in de
moties aangenomen tijdens de begrotingsraad van
november 2016. (24apr17) De gemeente Brielle gaat
met de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis een
gezamenlijke duurzaamheidsvisie opstellen. Dit gebeurt
in samenwerking met het bureau OverMorgen. De
vaststelling van de visie is gepland na het zomerreces
2017.

VP

R

30‐9‐2017

Lokaal

R

30‐9‐2017

Lokaal

R

31‐5‐2017

Lokaal

R

Het uitgangspunt is dat niet meer wordt gehandhaafd
op basis van een piepsysteem maar dat er structureel
wordt opgetreden op basis van een beleidsplan. Dit
betekent dat er in het kader van de uitvoering van dit
plan een keuze moet worden gemaakt op welke
activiteiten daadwerkelijk ingezet wordt op (ambtelijke /
bestuurlijke) handhaving. Dit vergt inzet van de
uitvoerende dienst van bouw‐ en woningtoezicht en de
BOA’s maar tevens wordt inzet gevraagd van
beleidsmedewerkers. Ervaring leert dat indien streng
wordt gehandhaafd dit een enorme spin off heeft op de
beleidsmedewerkers. De ambtelijke maar zeker de
bestuurlijke druk zal toenemen.

Lokaal

R

Onderzoek invenstarisatie buitengebied wordt
31‐12‐2018
gefaseerd over een periode van 3 jaar uitgevoerd. Deze
periode loopt af 31 december 2018.
Beoordeeld wordt of het vastgoedbeleid op niveau van
Voorne moet worden herijkt.

Lokaal

C

Tijdens de begrotingsraad is de termijn van 3 maanden
zoals gesteld in de motie genuanceerd mede ivm
eventuele inzet van ambtelijke capaciteit.

Evaluatie MUP 2015/16 wordt opgesteld. (24apr17)
agendering voor de commissie GG d.d. 8 mei 2017.

4‐okt‐16

Erfgoedbeleid (vestingwerken)

GG/RO

De erfgoedverordening wordt behandeld in de
vergadering van de commissie grondgebied van 31
januari 2017. Behandeling raad 21 februari 2017.

42647

GG/RO

42647

Visie gastvrijheidseconomie /
projectenplan
Recreatieschap

GG/RO

Reorganisatie en reallocatie van de gronden
recreatieschap

42647
42647

Landschapstafel VP
Actualisatie reclamenota

GG/RO
GG/RO

Zie recreatieschap
Het toestaan van reclame uitingen binnen
vastgestelde kaders.

42647

Implementatie Omgevingswet

GG/RO

31‐12‐2017
31‐12‐2016

31‐3‐2017

Op niveau van VP wordt gewerkt aan het vormgeven
van het projectenplan.
Beheer van de gronden gaat de komende twee jaar naar
Staatbosbeheer. Rotterdam en provincie treden uit. De
vergoeding van Rotterdam en provincie voor de
recreatieve gronden VP zijn zekergesteld. De komende
twee jaar wordt benut te bepalen of en zo ja, hoe de
beheerorgansatie groen (beter) vorm kan krijgen.

De actualisatie van de reclamenota heeft een relatie
met het handhavingsbeleid. Nadruk ligt op de
handhaving BWT gebouwen.
Vermoedelijke inwerkingtreding 1 januari 2019.

21‐2‐2017

C

Cie BZM van VP
26 oktober
2016 en raad
van 8
november
2016

R

Lokaal

8‐11‐2016

r

Continue
proces

Overzicht termijnplanning gemeente Brielle 6‐6‐2017 SL
Datum

Onderwerp

sector /afdeling Toelichting

Accommodatiebeleid

Samenleving

N.a.v. bespreking rapport RKC

Anticipeerregio

Samenleving

Opstellen transitieatlas

Arbeidsontwikkelbedrijf

Samenleving

Beschermd wonen

Samenleving

Definitive besluitvorming. Liquidatie Welplaat.
Implementatie AOB
Als centrumrol Nissewaard per 2017 vervalt, is in 2016
een besluit nodig.

Buurt m/v

Samenleving

In 2016 besluit over toekomst van deze voorziening

Cultuurhuis

Samenleving

Besluit, inclusief bibliotheek op school

Cultuurnota

Samenleving

College heeft besloten in 2017 met een nota kunst en
cultuur te komen.

afdoenings
Stand van zaken
Gewijzigde
datum
datum
30‐9‐2016 De memo met de stavaza 2016 is op 29‐11‐2016 met de
commissie BZM gedeeld en op 19‐12‐2016 met de
commissie Samenleving. In het jaarverslag 2016 is ook
een paragraaf gewijd aan accommodaties.

Niveau

C /R

Lokaal

R

datum
afgedaan
19‐12‐2016

30‐6‐2016 Op 6‐6‐2016 heeft het college besloten deel te nemen
aan het opstellen van zo'n atlas op VP voor het VO. De
uitkomst ervan is gedeeld met de raadscommissie van 3‐
4‐2017.
Een voorstel over zo'n atlas
voor het PO is in de vergadering van de commissie SL van
19‐12‐2016 aan de orde geweest. Nadat de atlas PO is
ontvangen, wordt die aan de raad(scommissie)
gezonden.

VP

C

22‐6‐2016

30‐9‐2016

VP

31‐12‐2016 Het college heeft besloten om de samenwerking te
continueren met Nissewaard als centrumgemeente. De
commissie SL is op 30‐1‐2017 geinformeerd.
30‐9‐2016 College heeft besloten de pilot te verlengen (waarbij de
dekking is opgenomen in de door de raad vastgestelde
begroting 2017). De cie SL heeft op 24‐10‐2016 kennis
genomen van de rapportage medio 2015‐2016.
31‐12‐2016 De raad is op 13‐12‐2016 akkoord gegaan met het
voorstel over cultuurhuis en bibliotheek op school. De
start van de verbouw wordt medio juli 2017 verwacht, de
ingebruikiname eind 2017.
31‐12‐2017 Op 6‐3‐2017 is cie SL akkoord gegaan met voorstel en
budget. BMC is met deel 1 (inventarisatie) bezig,
waaronder bijeenkomst op 6‐6‐2017. Rapportage over
deel 1 verschijnt in juni 2017. Het beleidsdeel vindt in het
najaar 2017 plaats, inclusief behandeling in commissie en
raad.

VP

13‐12‐2016
C

30‐1‐2017

8‐11‐2016 Lokaal

R

8‐11‐2016

Lokaal

R

13‐12‐2016

31‐12‐2017 Lokaal

R

Evaluatie beleidsplannen jeugdhulp en
zorg

Samenleving

Update beleidsplannen, mede a.d.h.v. de monitor.

Evaluatie beleidsregels jeugdhulp en
WMO

Samenleving

Update beleidsregels Jeugdhulp en Wmo

Evaluatie combinatiefunctionaris

Samenleving

Evaluatie VVE, toekomst
peuterspeelzalen

Samenleving

Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Samenleving

31‐12‐2016 Cie Samenleving heeft op 24‐10‐16 de stand van zaken
uitvoeringsprogramma Wmo‐beleidsplan voor
kennisgeving aangenomen. De stavaza uitvoering
beleidsplan jeugdhulp is in de vergadering van 6 maart
2017 door de commissie Samenleving voor kennisgeving
aangenomen. Het huidige beleidsplan wordt ook voor
2018 aangehouden. De tussenliggende tijd wordt
gebruikt om op Voorns niveau per 2019 een nieuw
beleidsplan te hebben liggen. Daarbij wordt dan rekening
gehouden met de nieuwe bestuurlijke situiatie na de
verkiezingen van 2018.
30‐6‐2016 College heeft op 25‐10‐2016 beleidsregels Wmo
geactualiseerd, incl. huishoudelijke hulp n.a.v. uitspraken
CrvB. Cie SL is op 21‐11‐2016 geinformeerd. De
beleidsregels Jeugd zijn in regionaal verband
geactualiseerd. De commissie SL is op 12‐6‐2017
daarover geinformeerd.
30‐9‐2016 Evaluatie is op 6‐3‐2017 door de commissie Samenleving
besproken en voor kennisgeving aangenomen.

31‐12‐2016 Voorne

C

6‐3‐2017

C

12‐jun‐17

1‐4‐2017 lokaal

R

6‐3‐2017

1‐7‐2017 Lokaal

R

31‐1‐2017 Voorne /
lokaal

Doelgroepenbeleid wordt toegepast

31‐12‐2016 Proces van wetswijziging is bezig. Op 3‐4‐2017 is de
commissie SL geinformeerd over de stand en gang van
zaken. Besluitvorming wordt eind 2017 verwacht.

Evaluatie RTA. Inkoopbeleid. Begroting 2017

31‐12‐2016 Begroting GRJR 2017 op 23‐5‐16 in commissie
continue
Samenleving geweest en op 14‐6‐16 in de raad.
proces
Jaarstukken 2016, 2017 en 2018 zijn door de commissie
SL op 12‐6‐2017 beadviseerd en geagendeerd voor de
raad van 4‐7‐2017.
30‐6‐2016 De cie Samenleving heeft op 20‐6‐2016 kennis genomen
van het besluit van het college om, evenals andere
gemeenten in de regio, bij te dragen in de kosten van
zo'n VO‐klas in Nissewaard t.b.v. VP. Deze functioneert
inmiddels.

Internationale schakelklassen

Samenleving

Koppeling Jeugdhulp‐onderwijs

Samenleving

Implementatie passend verbinden (Ook PO), SMW

Leerlingenvervoer

Samenleving

Evaluatie leerlingenvervoer

31‐12‐2016 Er is een bijeenkomst geweest o.l.v. een extern bureau
met gemeenten, scholen VO, JGZ en SMW. Tijdens deze
bijeenkomst is informatie opgehaald die geleid heeft tot
aanbevelingen. De planning is om in het schooljaar 2017‐
2018 te starten met een pilot waarin nieuwe
werkafspraken SMW/JGZ een plek hebben. De
commissie wordt geinformeerd. Voor PO wordt ook een
dergelijk proces gestart, zodra de uitkomsten van het
proces VO bekend zijn.
Door de cie Samenleving van 23‐5‐2016 voor
kennisgeving aangenomen.

Voorne

R

continue
proces

VP

30‐6‐2016

VP/Lokaal

in proces

VP

23‐5‐2016

Leerplichtverslag

Samenleving

Over 2014‐2015

Leerplichtverslag

Samenleving

Over 2015‐2016

Minimabeleid

Samenleving

aanpassing beleid n.a.v. evaluatie

Monitoring/verantwoording 3D

Samenleving

Motie armoede voorkomen

Samenleving

Niet‐gebruik opsporen; onderzoek naar regels die niet
goed werken; omgeving van betrokkenen betrekken
bij informatievoorziening armoedebestrijding

Motie armoedebestrijding onder
kinderen

Samenleving

Plan van aanpak om armoede onder kinderen beter te
bestrijden.

Motie eigen bijdrage gemeentelijke
zorgvoorzieningen bijstellen

Samenleving

Of en hoe de eigen bijdrage kan worden bijgesteld,
speciaal kijkend naar chronisch zieken en
gehandicapten en inwoners met een laag inkomen

31‐12‐2016 Op‐orde‐rapport monitor is in cie SL van 23‐5‐2016 voor
kennisgeving aangenomen. Benchmark WMO en
clientervaring jeugdhulp door cie SL op 24‐10‐2016 voor
kennisgeving aangenomen. Stand van zaken op‐orde‐
rapport najaar 2016 is schriftelijk aan cie SL van
november 2016 meegedeeld. Resultaten zijn in januari
2017 gepubliceerd. In de commissie SL van 12‐6‐2017 is
de lokale Rapportgae Sociaal Domein besproken en voor
kennisgeving aangenomen.

Motie optrekken van het niveau van de Samenleving
armoedevoorzieningen

Plan van aanpak om de armoedevoorzieningen in
Brielle op zelfde peil te brengen in Nissewaard.

Motie schoolzwemmen

Voor schooljaar 2017‐2018 met aanpak komen dat alle
kinderen de basisschool verlaten met
zwemvaardigheden vergelijkbaar met zwemdiploma A

Samenleving

30‐6‐2016 In Commissie van 21‐3‐2016 en Raad van 12‐4‐2016
geweest.
31‐12‐2016 De raad heeft op 24 januari 2017 kennisgenomen van het
verslag.
30‐6‐2016 De evaluatie en het voorstel m.b.t. het opwaarts
harmoniseren van de normen met Nissewaard is door de
raad op 24‐1‐2017 vastgesteld. Overige aspecten
minimabeleid, incl. de raadsmoties daarover en recente
extra financiele gelden van het Rijk voor de gemeenten
t.b.v. ondersteuning kinderen en ouderen, zijn door de
raad op 23‐5‐2017 vastgesteld.

Wordt, met de moties "eigen bijdrage" en
"armoedebestrijding onder kinderen" in 1e kwartaal
2017 in een plan van aanpak aan de raad(scommissie)
voorgelegd en in het 2e kwartaal qua besluitvorming.
1‐3‐2017 Is door de commissie SL op 12‐6‐2017 beadviseerd en
geagendeerd voor besluitvorming door de raad op 4‐7‐
2017.
Wordt, met de moties "armoede voorkomen" en
"armoedebestrijding onder kinderen" in 1e kwartaal
2017 in een plan van aanpak aan de raad(scommissie)
voorgelegd. Is in proces, maar uit peiling onder
belanghebbenden lijkt het bijstellen van de eigen
bijdrage niet de voorkeur te hebben als vorm van
armoedebestrijding onder kinderen. Definitief besluit
volgt in 3e kwartaal.
1‐4‐2017 De raad heeft op 24 januari 2017 besloten de bedragen
op hetzelfde peil te brengen als Nissewaard.
In de commissie SL van 6‐4‐2017 is geadviseerd en in de
raad van 18‐4‐2017 besloten om akkoord te gaan met de
voorgestelde aanpak en de motie als afgedaan te
beschouwen, met een toezegging tot jaarlijkse
monitoring.

Lokaal

R

12‐4‐2016

31‐12‐2016 Lokaal

R

24‐1‐2017
mei‐17

31‐12‐2016 Brielle/
Nissewaard

30‐1‐2017 Voorne/
lokaal

23‐5‐2016/
30‐1‐2017/
12‐6‐2017

1‐7‐2017 Lokaal

R

1‐7‐2017 Lokaal

R

12‐6‐2017/4‐7‐
2017

1‐7‐2017 Lokaal

R

in proces

R

24‐1‐2017

R

18‐4‐2017

Lokaal met
Nissewaard
1‐4‐2017 Lokaal

4‐okt‐16

Museumbeleidsplan

Samenleving

Actualiseren van beleid

Nota volksgezondheid

Samenleving

Nota inclusief eenzaamheidsbestrijding en evaluatie
alcoholpreventie

Regionaal Meld‐ en coordinatiecentrum Samenleving

Bestuurlijke besluitvorming, VSV‐convenant

Verordeningen Participatie

Samenleving

In samenwerking met Nissewaard

Vrijwilligersbeleid

Samenleving

Actualiseren van beleid

Wijziging GR/DVO WIZ

Samenleving

Nieuwe GR "Voorne Putten Werk" met Dvo WSW en
Dvo Participatie

Wijziging subsidieverordening

Samenleving

Bezien of een WNT‐artikel kan worden toegevoegd
(Wet Normering Topinkomens)

Transitie/transformatie sociaal domein

Samenleving‐

Evalua e en ontwikkeling beleid (twee sessies).Inkoop. B

SL

Motie 21 ‐ begrotingsraad 8 november 2016:
• geld ter beschikking te stellen waarmee alle goede
burgeriniatieven bekostigd kunnen worden
• een laagdrempelige aanvraag hiervoor op te stellen
• op de website en in de krant de mogelijkheden om
geld aan te kunnen vragen voor een burgerinitiatief
kenbaar te maken

8‐11‐2016 Geld voor burgeriniatieven

31‐12‐2016 Plan wordt in commissie SL van 12‐6‐2017 besproken en
gaat daarna voor vaststelling naar de raad.

Lokaal

R

1‐4‐2017

30‐9‐2016 Nota vastgesteld in raad van 11 oktober j.l.
Uitvoeringsplan wordt 1e kwartaal 2017 vastgesteld en
gaat ter info naar de commissie SL.
30‐9‐2016 Convenant is ondertekend (door wethouder van
Rotterdam als vertegenwoordiger van de RMC‐regio).

Lokaal

R

11‐10‐2016

30‐6‐2016 Het college heeft op 3‐5‐2016 de gewijzigde beleidsregels
Participatiewet vastgesteld, evenals op 6‐12‐2016 in het
kader van de motie harmonisatie bedragen
armoedevoorzieningen.
30‐9‐2016 Startnotitie op 23‐5‐2016 in commissie Samenleving
geweest. Bijeenkomsten met klankborden zijn als input
gebruikt. Nota is op 21‐11‐2016 adviserend in de cie SL
geweest op 13‐12‐2016 door de raad vastgesteld.

VP

30‐6‐2016 lokaal

31‐12‐2016 lokaal

30‐9‐2016 Raad heeft op 11‐10‐2016 college toestemming gegeven
m.b.t. oude en nieuwe GR/DVO. Implementatie voorzien
per 1‐1‐2017.
30‐6‐2016 In cie BZM van 22‐06‐2016 geweest. Vanwege
jurisprudentie was een toevoeging van een WNT‐artikel
niet mogelijk. Ontwikkelingen blijven gevolgd worden.
1‐6‐2016 Lokale inkoop voorjaar 2016 afgerond (voortzetting
continue
huidige contracten). Zomer 2016 zijn werkgroepen
proces
gevormd op Voorne waarin themagewijs de
transformatie wordt opgepakt in combinatie met de
primaire processen. De bestuurlijk relevante uitkomsten
worden geregeld met de raad(scommissie) gedeeld.
31‐3‐2017 De commissie Samenleving heeft op 6‐3‐2017 kennis
genomen van de besluiten van het college terzake van 7‐
2‐2017.

30‐9‐2016

6‐12‐2016

R

VP

13‐12‐2016

11‐10‐2016

Lokaal

R

22‐6‐2016

Voorne

C

continue
proces

Lokaal

6‐3‐2017

