Besluitenlijst raadsvergadering van 5 juli 2016.
Aanwezig: voorzitter G. Rensen, de leden, A. van Gorsel, A. Witte, F.J. Heijboer, J. Bark, W. Kon, J.
Wolters, B. van der Linden, T. van der Hoek, W. Smit, R. Olijve, R. de Zoete, M. de Pijper, D. van
Bennekom, E. Bunte, G. Verkuijl, H. Hoftijzer, Y de Groot, wethouders: A. Schoon, W. Borgonjen
en D. Verbeek, gemeentesecretaris (plv.) A. Korthout, griffier L. van Steijn.
Afwezig met kennisgeving: P. Schouten
Nr.
1

Onderwerp
Opening

besluit
De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur.

2

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3

Vragenuur

4.

Spreekrecht

Van het spreekrecht wordt geen gebruik
gemaakt.

5.

Vaststellen
besluitenlijst van de
openbare vergadering
van de raad van 14 juni
2016.
Ingekomen stukken en
mededelingen

Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

6.02

REP lijst

Ongewijzigd

6.03

Stand van Zaken
moties, juni 2016
Stand van zaken
beleidsplanning

Gevraagd wordt de beleidsplanning te
agenderen voor de commissies.

6.01

6.04

Brief D16 over de Dag van de Democratie
wordt geagendeerd voor de commissie
BZM.

7.
7.1

Raadsvoorstellen
2e wijziging
Programmabegroting
2016-2019
(Voorjaarswijziging)

7.2

B&W Advies Jaarverslag
en jaarrekening 2015

Met de toezegging dat het jaarverslag en
jaarrekening niet gewijzigd zal worden stelt
de raad - onder voorbehoud van
goedkeuring accountant - unaniem het
jaarverslag en jaarrekening vast.

7.3

Nota reserves en
voorzieningen 2016.

Unaniem conform voorstel vastgesteld

7.4

Vaststelling
Omgevingsvisie
Landelijk gebied en
reactienota inspraak

Unaniem conform voorstel vastgesteld

Unaniem conform voorstel vastgesteld

toezeggingen e.d.

Hoofdelijke stemming
begint bij dhr. R. de
Zoete

Agenderen
Afvalbeleid corrigeren

7.5

De fracties bespreken in vijf blokken de
kadernota. Lichten het stoplichtmodel toe,
geven extra suggesties en stellen
verhelderende vragen. Het stoplichtmodel,
de opmerkingen en suggesties worden
betrokken bij het opstellen van de
begroting 2017.

Kritisch kijken naar
participatiecommunicatie en wat
daar onder valt;
goede financiële
onderbouwing en
motivering.
Nota over reserves en
voorzieningen.

Vaststellen Kadernota
2017 - 2020

Informatie over
kosten en grondslag
aansluiting riolering.
Investeringsplan
landschapstafel,
proces en voorstel
bespreken in de
commissie.
Nadere onderbouwing
garantiebanen.

7.6

Vaststelling
bestemmingsplan
"Waterravelijn"

8.
Rondvraag

Sluiting

Unaniem conform voorstel vastgesteld

Dhr. Van der Linden meldt het plenair
debat in de Tweede Kamer en de
behandeling motie ontsluiting VoornePutten en verzoekt het college dit proces te
volgen.
Dhr. Wolters vraagt om de
geluidsinstallatie te verbeteren.
De voorzitter sluit de vergadering op
woensdag 6 juli 0.07 uur.

Gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 september 2016.
L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

griffier,

voorzitter,

De integrale weergave van deze vergadering is te raadplegen via de gemeentelijke website
http://www.brielle.nl/actueel/kalender.

