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Samenvatting
Begin 2017 is besloten om de bestuurlijk overleggen tussen het college en de wijk- en dorpsraden
nieuw leven in te blazen. Hierbij is afgesproken dat bij het overleg met de dorpsraden van Vierpolders
en Zwartewaal het voltallige college aanwezig is. Bij de overleggen met de wijken in Brielle zijn de
wethouders Verbeek en Schoon aanwezig. Voor de wijkschouwen zal in 2017 twee pilots worden
gehouden. Op 10 mei zal met de Stichting Wijkraad Nieuwland en op 2 augustus met de Stichting
Wijkraad Zuurland een wijkschouw worden georganiseerd waarbij het voltallig college aanwezig zal
zijn. Alsook diverse maatschappelijke organisaties. Hierbij valt te denken aan politie, jeugd- en
jongerenwerk Push, woningbouwvereniging Vestia. Hiervoor zal door de afdeling communicatie
publicaties en/of folders worden vervaardigd in samenwerking met de Wijkraden. In het 4e kwartaal
zal een evaluatie plaatsvinden ter voorbereiding van het jaar 2018.
In de bijlagen zijn de verslagen te vinden van de bestuurlijk overleggen met de wijk- en dorpsraden
van: Dorpsraad Zwartewaal; Dorpsraad Vierpolders, St. Wijkraad Zuurland; St. Wijkraad Nieuwland;
St. Wijkraad Plantage; vereniging Maarlandbewoners; Bewonerscommissie Vlinderhof; Wijkvereniging
Rugge; bewonersvereniging Meeuwenoord. Ook de planning van de wijkschouwen is toegevoegd in de
bijlage.

Gevraagde beslissing college:
1. Kennis nemen van de verslagen
2. Verslagen ter kennisgeving aanbieden aan de Commissie Grondgebied

Besluitvormingstraject
College
Commissie BZM
Commissie Samenleving
Commissie Grondgebied
Raad
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Onderwerp:
Bestuurlijk overleg met Wijk- en Dorpsraden en planning wijkschouwen

1.

Inleiding
Begin 2017 is besloten om de bestuurlijk overleggen tussen het college en de wijken dorpsraden nieuw leven in te blazen. Hierbij is afgesproken dat bij het overleg
met de dorpsraden van Vierpolders en Zwartewaal het voltallige college aanwezig
is. Bij de overleggen met de wijkraden en bewonersvertegenwoordigingen in Brielle
zijn de wethouders Verbeek en Schoon aanwezig.
Voor de wijkschouwen zal in 2017 twee pilots worden gehouden. Op 10 mei zal
met de Stichting Wijkraad Nieuwland en op 2 augustus met de Stichting Wijkraad
Zuurland een wijkschouw worden georganiseerd waarbij het voltallig college
aanwezig zal zijn. Als ook diverse maatschappelijke organisaties. Hierbij valt te
denken aan politie, jeugd- en jongerenwerk Push, woningbouwvereniging Vestia.
Hiervoor zal door de afdeling communicatie publicaties en/of folders worden
vervaardigd in samenwerking met de Wijkraden. In het 4e kwartaal zal een
evaluatie plaatsvinden ter voorbereiding van het jaar 2018.
In de bijlagen zijn de verslagen te vinden van de bestuurlijk overleggen met de
wijk- en dorpsraden van: Dorpsraad Zwartewaal; Dorpsraad Vierpolders, St.
Wijkraad Zuurland; St. Wijkraad Nieuwland; St. Wijkraad Plantage; vereniging
Maarlandbewoners; Bewonerscommissie Vlinderhof; Wijkvereniging Rugge;
bewonersvereniging Meeuwenoord.
Twee wijkschouwen hebben al plaatsgevonden: Vierpolders en Maarland. De
verslagen van deze wijkschouwen liggen ter goedkeuring bij de dorpsraad en
bewonersvereniging.

2.

Beoogd effect
Structuur brengen in het bestuurlijk overleg en een betere band met de wijk- en
dorpsraden opbouwen. Het continueren van de wijkschouwen en een tweetal pilots
opzetten met voltallig college.

3.

Argumenten
Het college hecht waarde aan de contacten met de wijk- en dorpsraden.

4.

Draagvlak en risico’s
In diverse delen van Brielle hebben bewoners zich georganiseerd in wijk- en/of
dorpsraden of bewonersgroepen. Zij hechten belang aan hun leefomgeving en
willen hierover in contact komen/zijn met de gemeente.

5.

Aanpak / uitvoering
In 2017 zijn met alle bestaande wijk- en dorpsraden, alsook met de andere
vormen van bewonersvertegenwoordigingen, bestuurlijk overleggen gevoerd. De
verslagen worden na goedkeuring van de raden aangeboden aan het college en ter
kennisname hierna doorgestuurd naar de commissie GG.

6.

Communicatie
nvt
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7.

Organisatorische en/of personele aspecten
nvt

8.

Juridische aspecten
nvt

9.

Kosten, baten en dekking
nvt

Bijlage(n):




Verslagen bestuurlijk overleg wijk- en dorpsraden

bijlagen meezenden
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