Besluitenlijst van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen van dinsdag 12 september
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.
1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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
REP lijst. N.a.v. 20-6-17 toevoegen ‘oplossen van de problemen voor de klimaatbeheersing
streekarchief’
Dhr. Rensen biedt de wensen aan, die op de Dag van de Democratie in de wensboom zijn
gehangen. De voorzitter neemt ze in ontvangst en verzoekt het college de wensen verder uit te
werken.
Dhr. Rensen vertelt over het bezoek van twee Chinese delegaties. Vooral de delegatie met
belangstelling voor duurzaamheid, innovatie tuinbouw wordt nader bekeken of een tegenbezoek
met ondernemers zinvol is. Mevr. De Groot wijst op subsidies en voorlichting van het Rijk.
Dhr. Rensen maakt de commissie deelachtig van de toekomst van het politiebureau. Huur is
opgezegd, mogelijk intrek in brandweerkazerne aan de Krammer. Discussie over huur van dit
steunpunt. Centraal politiebureau in Hellevoetsluis.
Dhr. Van Gorsel vraagt naar de openingstijden van dit steunpunt. Dhr. Rensen wijst op het nieuwe
werken, waarbij de politie meer op straat is en bij de mensen thuis.
6. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen adviserend
6.01 Voornemen tot afbouw aandelenbelang Eneco
Dhr. Van Gorsel merkt op, dat ook andere stukken aan het dossier gevoegd had kunnen worden.
Eneco wil publiek blijven terwijl een aantal grote gemeenten wensen te verkopen. Het
verkoopdocument kent waarborgen. Met 2% van de aandelen hebben we weinig invloed. De
strategie is nu al minimaal en veel publieke zaken is vastgelegd in wetgeving, zoals groene
energie. Personeel wordt niet ontslagen, verdere wettelijke waarborgen. De VVD is voor verkoop.
De opbrengst besteden aan stimuleren van duurzaamheid.
Dhr. Wolters kan zich in grote lijnen vinden in het betoog van vorige spreker. Ook hij ziet de
wettelijke waarborgen. Tijden veranderen, de energiemarkt is al niet meer van de overheid. Vraagt
of de opbrengst ingezet kan worden als reserve om tekorten te dekken.
Dhr. Smit wenst dit onderwerp nogmaals in de fractie te bespreken. Ziet dat de invloed zeer klein
is en de aandeelhouders geen directe zeggenschap hebben over investeringen enz. Er zijn geen
zwaarwegende belangen om de aandelen te behouden, de gemeente is geen belegger en Eneco is
zich aan het uitbreiden naar het buitenland. De opbrengst zou je dan wel moeten aanwenden voor
uitvoering duurzaamheidsagenda.
Mevr. Van Bennekom is van mening dat je je als publiek aandeelhouder anders gedraagt dan
private aandeelhouder. Op de lange termijn is zij minder positief over de verkoop en wijst op de
negatieve ervaringen bij verkoop overheidsbelang. Wil je de energiemarkt groen en duurzaam
hebben, dan moet je daarop sturen. Nu scoort Eneco beter op die facetten dan de private
bedrijven. Zij adviseert om niet te verkopen.
Mevr. De Groot geeft ook nog geen definitief advies en wijst op het beschermen van het algemeen
belang van nutsbedrijven, misstanden in Spanje bij verkoop, afname van duurzaamheid en groene
stroom. Als we verkopen dan investeren in milieumaatregelen. Stedin moet zeker in
overheidshanden blijven.
Wethouder Verbeek constateert dat gelijke overwegingen zijn gemaakt in het college.
Allesoverheersend element is de splitsing. Een ruime meerderheid gaat voor verkoop. Een
uitermate klein deel zou blijven, die minimaal invloed heeft. College wenst hier praktisch mee om
te gaan. Naar Dhr. Wolters meldt hij, dat we de opbrengsten kunnen gebruiken als
bestemmingsreserve.
De VVD adviseert positief, de SP negatief, het CDA, D66 en PvdA houden hun stem voor tot in de
raad.

6.02 Starten aanbestedingsprocedure accountant, vaststellen Programma van Eisen
Dhr. Wolters vraagt naar de keuzes voor de bureaus. Dhr. Rensen stelt dat de keuze aan de raad
is, maar dit zijn bedrijven waarmee goede ervaringen zijn. Dhr. Van Gorsel wijst op het team dat
het werk moet doen. De commissie geeft unaniem een positief advies. De afvaardiging voor de
selectiecommissie zal bestaan uit dhr. Van Gorsel, dhr. Wolters en mevr. Van Bennekom.
7. Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend
7.01 Achtervangovereenkomst met WSW t.b.v. de Stichting Ouderenhuisvesting
De commissie is geïnformeerd.
7.02 Nieuwe stappen burgerparticipatie
Mevr. Van Bennekom vraagt naar de thema-avonden, aandacht voor benoemen proceskaders en
evaluatie. Rol van de raad is niet helder. Is het rapport Beaumont beschikbaar?
Dhr. Smit is blij met het stuk. Wijst op de verschillende processen, vijf in totaal, dat geeft een
wisselende rol. Veelal de rol van luisteraar. Ziet dit rapport als een goed fundament en begin.
Dhr. Wolters is gelijke mening toegedaan. Wijst op cultuuromslag bij ambtenaren.
Ook mevr. De Groot deelt die mening en ziet dit als een leertraject.
Dhr. Van Gorsel wijst op het voorkomen van valse verwachtingen. Maak gebruik van bestaande
structuren van dorp- en wijkraden. Raad blijft wel het hoogste orgaan.
Dhr. Rensen is blij met positieve signalen. Het gaat om de burger meer te betrekken, open staan
voor ideeën, durven los te laten, meer ruimte bieden. Ambtelijke adviezen moeten altijd aangeven
of een stuk zich leent voor participatie. Vindt het rapport van Beaumont te algemeen, maar voor
wie dat wil, is het beschikbaar.
Mevr. Van Bennekom is blij met de notitie en wil zo vroeg mogelijk vernemen wat de rol van de
raad in welk proces is. Blij met de stappen die gezet gaan worden. Allen vinden de
themabijeenkomsten een goed idee. De notitie gaat middels de lijst van ingekomen stukken naar
de raad.
7.03 Burgerpeiling "Waar staat je gemeente"
Mevr. De Groot vindt dat de gemeente ruim voldoende scoort, er zijn nog verbeterpunten.
Dhr. Van Gorsel en Wolters wijzen erop dat we beter scoren dan gemiddeld en zijn tevreden. Mevr.
Van Bennekom wijst op de handelingsperspectieven. Drie punten vragen extra aandacht.
Dhr. Smit zegt dat het om de waardering van de burgers gaat. Is tevreden en natuurlijk zijn er
altijd verbeterpunten. Dhr. Rensen stelt dat cijfers een relativiteitswaarde hebben. Er was een hoge
respons op de enquête. Brielle doet het niet zo slecht. Handhaving en participatie zijn herkenbare
zaken.
De commissie is geïnformeerd.
8. Regionale samenwerking
8.01 Beknopt verslag MRDH AB 7 juli 2017
Dhr. Smit deelt mee dat de evaluatie staat gepland op 29 september.
8.02 Conceptverslag rekeningcommissie MRDH van 29 mei 2017
Geen opmerkingen
9. Recreatie en toerisme
Geen mededelingen
10. Veiligheid
10.01 Brief Maerlant
Dhr. Smit dankt voor de snelle informatie en hoopt op een snelle oplossing. Bij bouwopdrachten
meer aandacht voort toezicht en prestatieafspraken. Dhr. Van Gorsel steunt betoog van vorige
spreker.
10.02 Brief Exxon/mobil
Mevr. Van Bennekom dankt voor de snelle reactie en vraagt naar de evaluatie van de VRR. Dhr.
Rensen meldt dat er nog geen AB van de VRR is geweest. Op de REP lijst.
10.03 Brief met petitie inzake overlast
Dhr. Smit stelt dat deze uitingen al langer aan de gang zijn. Zijn we nu al een stukje verder. Wat
zijn de grenzen van de haalbaarheid?
Mevr. De Groot dringt aan op maatregelen en ook het nauwer betrekken van de horeca
Mevr. Van Bennekom vindt het signaal duidelijk en vraagt wat er gedaan en voorbereid is.

Dhr. Van Gorsel zegt dat dit een probleem is van alle jaren. Als de politie toezicht houdt dan
gebeurt er niets. Dhr. Wolters vraagt om maatregelen om erger te voorkomen.
Dhr. Rensen meldt dat hij de indieners van de petitie heeft uitgenodigd. De oplossing is niet
eenvoudig maar er moet wel iets gebeuren.
Probleem is te weinig toezicht, wisselende sluitingstijden, roken op straat, het lawaai. Overwegen
om de sluitingstijden te vervroegen en de horeca te betrekken met hun beveiliging.
De commissie is geïnformeerd
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
N.a.v. artikel in het AD pleit dhr. Van Gorsel ervoor om de Witte de Withstgraat te behouden.
13. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
22.02 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie BZM van dinsdag 10 oktober 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.

