Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 20 juni 2017.
Aanwezig: voorzitter J. Bark, de leden W. Smit, R. Verkuijl, Y. de Groot, J. Wolters en A. van Gorsel.
Collegeleden: G. Rensen, D. Verbeek, ambtelijk: A. Korthout en C. van der Tempel en griffier: L. van
Steijn. Bij agendapunt 6.11 zijn Dhr. R. van Hattem en W. Kalkman van Deloitte en bij 6.13 zijn de
rekenkamerfunctionaris H. Sietsma en onderzoekster N. Huis in ’t Veld aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Mw. Van Bennekom heeft zich afgemeld en
wordt vervangen door mw. R. Verkuijl.
2. Vaststellen agenda Op voorstel van de voorzitter worden de agendapunten 6.11 en 6.13
behandeld als de accountant en de rekenkamerfunctionaris aanschuiven bij de vergadering. Dhr.
Smit merkt op dat hij de agenda te lang vindt.
3. Spreekrecht Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4. Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De besluitenlijsten van de vergadering van mei worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
REP lijst. Dhr. Van Gorsel vraagt naar de BTW constructie.
Wethouder Verbeek deelt mee dat er cassatie is aangevraagd bij de Hoge Raad. Hij acht die kans
groot, want in vijf voorgaande gelijkwaardige zaken is de belastinginspecteur in het ongelijk
gesteld.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen adviserend
6.01 Actualisering magazine historisch Brielle
Dhr. Wolters vraagt een nadere uitleg over de opbouw van de kosten van €7000,De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.02 Jaarstukken 2016 Koepelschap voor het buitenstedelijk groen
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.03 Concept-liquidatieplan van het Koepelschap voor het buitenstedelijk groen
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.04 Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van het Recreatieschap VoornePutten/Rozenburg
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.05 Begroting VRR 2018, 1e begrotingswijziging VRR 2017 en het jaarverslag VRR
2016.
Mw. De Groot meldt een ervaring met rookontwikkeling op het Brielse t.g.v. een oefening bij RISK
en wijst op het belang van communicatie.
Dhr. Rensen roept op om dit te melden bij de gemeente, in dit geval Westvoorne.
Dhr. Smit spreekt zijn zorg uit over de ambulance en de aanrijtijden.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.06 Ontwerpbegroting 2018, voorlopige jaarrekening 2016 en de 1ste
tussenrapportage 2017 Syntrophos.
Mw. Verkuijl en Dhr. Van Gorsel vragen naar het functioneren van Syntrophos en de extra kosten.
Dhr. Wolters en mw. De Groot willen weten waarom de post onvoorzien is geschrapt.
Wethouder Verbeek zegt dat er geen reden is om de post onvoorzien in stand te houden.
Syntrophos kampt nog steeds met problemen. Er is opdracht gegeven voor verbetering van de
bedrijfsvoering en service. Er hebben enkele incidenten plaatsgevonden met storing van het
netwerk. Een externe is ingehuurd. Hellevoetsluis heeft het besluit genomen om zich aan te sluiten
bij Syntrophos. Mw. De Groot vraagt waar die extra kosten worden neergelegd.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
6.07 Verslag archief- en informatiebeheer Brielle 2016
Dhr. Smit vindt dit proces veel te lang duren. Dhr. Van Gorsel deelt die mening en spreekt over
een halsstarrig proces en vraagt om de vorderingen zichtbaar te maken.

Dhr. Rensen beaamt dat het proces lang heeft geduurd. De problemen met het archief worden dit
jaar nog aangepakt. De streekarchivaris is uitgenodigd om een voorstel voor de klimaatbeheersing
te doen. Tekort aan capaciteit archiefinspectie is opgelost, evenals de ondersteuning van de
gemeenten bij de archiefvorming en de toekomstige e-depotvorming. De commissie geeft unaniem
een positief advies.
6.08 Nota reserves en voorzieningen 2017
De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie, de VVD, CDA, D66 en PvdA geven een positief
advies.
6.09 2e wijziging Programmabegroting 2017-2020 (Voorjaarswijziging)
Mw. Verkuijl geeft aan met twee zaken niet in te kunnen stemmen, personeelskosten en.. Dhr.
Smit merkt op dat alles wat er staat al besproken is en ingestemd. De extra personeelskosten zijn
zelfs twee keer besproken.
De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De VVD, CDA, PvdA en D66 geven een positief
advies.
6.10 Aanpassen diverse budgetten stafafdeling BZM
De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie. VVD, CDA, PvdA en D66 geven een positief
advies.
6.11 Jaarstukken 2016 met toelichting accountant
De accountant deelt een concept accountantsverslag uit en geeft een korte toelichting.
Het is nog een concept, omdat er nog geen controle heeft kunnen plaatsvinden over de Wmo,
onzekerheden PGB, Wmo. De verstrekking gaat via de SVB en die verklaring is nog niet gegeven.
Het gaat om een bedrag van 172.000, Verwacht mag worden dat een definitief verslag voor de komende raadsvergadering zal afkomen.
De accountant maakt nog een opmerking over een onzekerheid, zijnde de BTW constructie
Maerlant, maar wijst op de uitspraken van de HR in gelijke gevallen.
Vragen kunnen via de griffier altijd gesteld worden aan de accountant.
Alle fracties nemen het stuk mee terug naar hun fractie voor nader overleg.
6.12 Meicirculaire 2017 inzake algemene uitkering gemeentefonds.
De commissie geeft een unaniem positief advies.
6.13 Burger- en overheidsparticipatie in Brielle
Dhr. Sietsma spreekt over het steeds lossere verband tussen kiezer en raadsleden en verminderd
vertrouwen in politiek. Participatie kan daar een oplossing voor bieden. Hij wijst echter ook op de
donkere kant van de doe-democratie en veel macht bij amorfe of onbestemde groepen. Dat kan
gevaar opleveren voor het evenwicht in de trias politica.
Raadsleden zitten in een moeilijk parket. Referenda zijn ook niet een oplossing. Hij wijst daarbij op
de referenda van Oekraïne, de stad Groningen etc.
Mw. Huis in’t Veld gaat in op het rapport. Wijst erop dat de burgerparticipatie op papier is
verouderd, maar heeft enkele goede elementen, die we moeten bewaren. De participatietrajecten
worden onvoldoende geëvalueerd en alle raadsleden hebben te kennen gegeven de burgers te
willen betrekken. Zij wijst op de presentatie die als bijlage is toegevoegd.
Dhr. Sietsma stelt dat de raadsleden de kaders goed moeten aangeven. Het ontwikkelen van
burgerparticipatie is ook een zaak van burgers. Betrek het burgerpanel daarbij. Evalueren is leren.
Geef helder kaders voor beleid, wat wel en wat niet en hij adviseert om mee te doen met VNG en
in 2018 een 0- meting te laten plaatsvinden. Geef ook aandacht in het collegeprogram aan
participatie.
Dhr. Smit vraagt naar de kaders. Dhr. Sietsma vindt dat er nooit een aantasting van de ambtseed
of belofte, nooit dingen uit handen geven; de representatieve democratie moet geen geweld
worden aangedaan. Vraag welke besluiten zich lenen voor welke mate van participatie. Hij wijst op
de website van de VNG en BZK. Begin voorzichtig.
Dhr. Rensen zegt dat het college zich kan vinden in het rapport en meldt dat het college na de
vakantie met een participatieplan komt, met kaders en dat aan de com BZM voorlegt ter
vaststelling.
Dhr. Smit stelt dat de raad de kaders behoort vast te stellen.
De griffier doet de suggestie om dit voorstel aan te nemen en indien het voorstel van het college
matcht met de kaders van de raad beslispunt 4, dat als afgedaan te beschouwen.
De commissie geeft unaniem een positief advies.
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7.01 Bestuurlijk overleg met Wijk- en Dorpsraden en planning wijkschouwen
Dhr. Van Gorsel vindt het een heldere en uitstekende actie. Dhr. Smit is blij met de paaltjes in de
wijk. Mevr. De Groot spreekt over een goede zaak en is blij dat er resultaten zijn. Zij maakt een
opmerking over de organisatievorm van de wijk Zuurland. Mw. Verkuijl wil weten of er nog
slapende wijkraden zijn. Wethouder Verbeek heeft eveneens vraagtekens bij een stichting als
organisatievorm van een wijkraad, alle wijken zijn bezocht, alleen de binnenstad als geheel is niet
verenigd. De commissie is geïnformeerd.
7.02 Beleidsplanning
Een goed overzicht, maar dhr. Smit wil twee opmerkingen maken. Hij gaat ervan uit dat er een
begrotingsapp komt. Ook gaat hij ervan uit dat er geen lastenverhoging komt. Is dat wel het geval
dan verwacht hij een verklaring. Wethouder Verbeek zegt dat er een reactie van het college komt
op de lastenverhoging. De begrotingsapp wordt bekeken in Voortaan Voorne-verband. Dhr. Smit
wijst op de begrotingsapp die al bestaat in Hellevoetsluis. Mw. De Groot wijst op een verkeerde
tekst bij wegenbeheer en groenbeheer en vraagt aandacht voor de evaluatie beheer van de haven.
7.03 Stand van zaken uitvoering moties
Mw. Verkuijl meldt dat er nog enkele moties uit 2015 open staan en pleit ervoor om ook de
afgedane moties op de lijst te laten staan.
Dhr. Van Gorsel zegt dat er een afspraak is gemaakt om de afgedane moties niet meer te
vermelden, anders wordt de lijst wel erg lang.
Dhr. Rensen zegt dat volgens afspraak nu ieder half jaar stand van zaken moties wordt
meegedeeld en is verbaasd dat er nu nog enkele oude moties opduiken. Hij verzoekt aan te geven
welke moties niet zijn afgedaan. Mw. Verkuijl zegt toe daar snel op terug te komen.
7.04 Sociaal jaarverslag 2016
Dhr. Van Gorsel spreekt waardering uit over de inhaalslag v.w.b. de functioneringsgesprekken.
De commissie is geïnformeerd.
8. Regionale samenwerking
Dhr. Rensen meldt de radenbijeenkomst van 21 juni in Vierpolders.
Mw. De Groot vraagt of er nog zaken zijn, die ingebracht moeten worde n bij de evaluatie MRDH.
9. Recreatie en toerisme

Geen mededelingen

10. Veiligheid
Dhr. Rensen zegt dat er sprake is van een gematigd criminaliteitsbeeld. Wel is in de afgelopen vier
maanden veel uitgaansoverlast. Gaat daarover met enkele horecaondernemers in gesprek. Mw. De
Groot vindt dit een moment om na te denken over cameratoezicht en verzoekt om stevig ingrijpen.
Dhr. Rensen zegt dat de APV cameratoezicht niet toestaat. De overlast is niet structureel,
cameratoezicht nu een stap te ver.
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
Dhr. Smit vindt dat de verspreiding van de lokale bladen in het buitengebied te wensen overlaat.
Mw. Bode zegt dat het alle aandacht heeft en dat de gemeenterubriek ook vai een alternatieve
mailservice wordt aangeboden
Dhr. Van Gorsel en mw. De Groot zijn huiverig over de realisatie van het plan Ravelijn. Dringen
aan op het eerst sluiten van een contract.
Wethouder Verbeek wijst op het schrijven van vanmiddag.
Mw. De Groot vraagt hoeveel mensen aanwezig waren bij de avond over afvalinzameling. De
Wethouder spreekt van een geslaagd bijeenkomst en zegt dat er 17 bewoners gebruik hebben
gemaakt van de participatie.
13. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
22.00 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van dinsdag 12 september 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.

