Besluitenlijst raadsvergadering van 30 oktober 2018, aanvang 20.00 uur
Aanwezig: voorzitter G.G.J. Rensen, de leden W.A. van Egmond, C.C. Henzel, K. van der Hout, W.
Lobs, J. ’t Mannetje, F.J.M. de Reus, A.J. van Gorsel, G.J. Witte, F.J. Heijboer, J.C. Wolters, B. van
der Linden, H. Abrahams, B. van Stijn, R. Vermeulen, W. Smit, I.M. Dudink, wethouders R.M. van
der Kooi, A.A. Schoon, L.T. van Ravenhorst, gemeentesecretaris N. van Waart, griffier L.C.M. van
Steijn.
Nr.
1.

Onderwerp
Opening

besluit
Dhr. Bark heeft zich afgemeld. De
voorzitter meldt een storing bij de
opname van de webcast.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Vragenuur

Van het vragenuur wordt geen
gebruik gemaakt.

Hoofdelijke stemming
begint bij
Dhr. W. van Egmond

4.

Spreekrecht

Dhr. Tim Sekac biedt de voorzitter
een petitie aan met handtekeningen
over het doortrekken van de
metrolijn. (zie bijlage )

Wethouder Van der
Kooi zegt toe dit te
bespreken in de
commissie GG.
Griffier wordt
gevraagd een link
door te zetten met
informatie hierover.

5.

Vaststellen besluitenlijst van
de openbare vergadering van
de raad van 18 september
2018

De besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.

6.
6.01

Ingekomen stukken en
mededelingen
Ingekomen stukken

6.02
6.03

REP lijst
Collegeprogramma 2018-2022

7.
7.01

Raadsvoorstellen
Instemmen met het
projectvoorstel

Dhr. Vermeulen wil brief C4 over
parkeerproblematiek Vierpolders
nader bespreken.

toezeggingen e.d.

Wethouder Schoon
meldt dat dit in het
bestemmingsplan
hierop wordt
ingegaan. Dit plan
wordt voorgelegd aan
de commissie GG.

Blijft ongewijzigd.
Het SMART formuleren krijgt
nadrukkelijk aandacht in het debat.
Het collegeprogramma wordt voor
kennisgeving aangenomen.

Wethouders melden
dat de
beleidsplanning het
SMART moet maken.

Unaniem conform voorstel besloten.

De voorzitter zegt
voortgangsrapportage

toe.

Buurtbemiddeling BrielleWestvoorne, onder
voorbehoud van instemming
van de gemeenteraad van de
gemeente Westvoorne
7.02

Kennisnemen van de 2e
begrotingswijziging
Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond 2018 en geen
gebruik maken van de
mogelijkheid tot het indienen
van een zienswijze

Unaniem conform voorstel besloten

7.03

Benoeming leden Raad van
Toezicht Onderwijsgroep
PRIMO

Unaniem conform voorstel besloten

7.04

Vaststellen Algemene
Unaniem conform voorstel besloten
Verordening Infrastructuur
(AVOI) en intrekken
Telecommunicatieverordening
gemeente Brielle

7.05

Vaststellen bestemmingsplan
‘Nicolaas Pieckstraat’ en geen
exploitatieplan vaststellen

Unaniem conform voorstel besloten

Motie ‘vreemd aan de orde
van de dag’ betreffende een
hospice op Voorne

De motie wordt met 16 stemmen
voor en 0 stemmen tegen
aangenomen.

College ondersteunt
de motie. Wijst op
onderzoek van 10
jaar geleden.

Dhr. Van Egmond wijst op publicatie
in de Groot Hellevoet.

Rapport kwartiermaker staat geagendeerd voor 6 nov.
Medio december
komt het rapport uit.

7.06

8.

Rondvraag

Dhr. Van Gorsel vraagt naar stavaza
spoedeisende hulp.
Mw. Witte wijst op de
omgevingsmonitor.
Dhr. Van der Linden merkt op dat de
lantarenpalen in Rugge niet werken.
Is er een verband tussen inbraken
en deze storing. Waarom zo’n lange
storing?
Dhr. Abrahams meldt het
commentaar van de assistenthavenmeester. Is dit de gewone
gang van zaken. Wil rapport Blue
Progress opgestuurd zien.

Dhr. Lobs De havenmond is slecht
bereikbaar voor hulpdienst. Verzoekt
daar aandacht aan te besteden.
Is er al iets bekend over het water

De voorzitter en
wethouder Van der
Kooi gaan dit
uitzoeken.
Wethouder Van der
Kooi meldt dat er een
zorgvuldige
aanbesteding is van
de exploitatie van het
beheer van de haven.
Rapport kan
toegezonden worden.
Wethouder Schoon
zegt dat er naar
gekeken wordt en

van Put van Heenvliet.

9.

Sluiting

Wenst informatie over de stilgelegde
woningbouw (6 woningen) in de
Sleenstraat.
De voorzitter meldt de
bijeenkomsten over de strategische
planvorming van de MRDH
1 nov.in Schiedam 6 nov. in Delft op
15 nov. in Rhoon.
De vergadering wordt gesloten om
22.14 uur.

verwijst voor
Heenvliet naar de
informatiebrief.
Wethouder Schoon
stelt dat er aan
gewerkt wordt.

Gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2018.
L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

griffier,

voorzitter,

De integrale weergave van deze vergadering is te raadplegen via de gemeentelijke website
https://secure.brielle.nl/bestuur/raadsvergaderingen

