Besluitenlijst raadsvergadering van 24 januari 2017.
Aanwezig: voorzitter G. Rensen, de leden, A. van Gorsel, A. Witte, F.J. Heijboer, J. Bark, J.
Wolters, B. van der Linden, W. Kon-van der Heiden. T. van der Hoek-van Bergeijk, W. Smit, R. de
Zoete, R. Olijve, M. de Pijper, G. Verkuijl, H. Hoftijzer, Y. de Groot, wethouders: A. Schoon, W.
Borgonjen, gemeentesecretaris (plv.) A. Korthout, griffier L. van Steijn.
Afwezig met kennisgeving: P. Schouten, E. Bunte, D. van Bennekom en D. Verbeek
Nr.
1

Onderwerp
Opening

2

Vaststellen agenda

3

Vragenuur

4.

Spreekrecht

Van het spreekrecht wordt geen gebruik
gemaakt

5.

Vaststellen besluitenlijst
van de openbare
vergadering van de raad
van 8 november 2016.

Besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Mevr. Hoek vraagt naar stand van zaken
p. plaatsen tegenover Seggelant

6.01

Ingekomen stukken en
mededelingen

Geven geen aanleiding voor vragen en
opmerkingen.

6.02

REP lijst

7.
7.01

Raadsvoorstellen
Voortaan Voorne,
bedrijfsplan
werkorganisatie 'Voorne'

besluit
De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur. Mevr. Van Bennekom, dhr.
Bunte en dhr. Verbeek hebben zich
afgemeld. Op de tafels ligt de motie over
het bedrijfsplan Voortaan Voorne.
De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Van het vragenuur wordt geen gebruik
gemaakt.

De vijf fractievoorzitters dienen een
motie in.
De SP geeft mee om de inwoners mee te
nemen en tijdig te informeren.
De VVD betreurt vertraging en gaat
schoorvoetend akkoord met 2:1:1. Rek
er nu uit.
CDA spreekt over bouwen aan
vertrouwen.
D66 noemt eveneens vertrouwen als
basis en geeft ook aan dat andere
aanpassingen niet geaccepteerd worden
PvdA gaat in op doel van samenwerking.
Is niet blij met vertraging en spreekt ook
over vertrouwen.
Dhr. Rensen steunt de motie en wijst
erop dat de raad de focus weer heeft
teruggebracht op nut en noodzaak.
Unaniem spreekt de raad uit dat het
bedrijfsplan voldragen is en dat er is
voldaan aan de eerdere opdracht en

toezeggingen e.d.

Wethouder Schoon
meldt dat er gekeken
is naar eigendomsverhoudingen en
men in gesprek gaat
met de provincie
Hoofdelijke stemming
begint bij mevr. A.
Witte

7.02

Leerplichtverslag
gemeente Brielle
schooljaar 2015-2016

7.03

Armoedebeleid

7.04

Verordening kwaliteit
vergunningverlening,
toezicht en handhaving
omgevingsrecht Brielle.

8.
Rondvraag

Sluiting

herbevestigt de opdracht van 12 april
2016.
De motie wordt unaniem ( 15 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen
De raad neemt kennis van het
leerplichtverslag.
Wijzend naar zorgdebat vraagt mevr.
Verkuijl naar ‘stapeling’. Dhr. Olijve stelt
vraag over woekerrente.
Wethouder Borgonjen meldt dat aan de
andere moties wordt gewerkt. Bedrag is
bekend. Wij verstrekken kredieten via
Nissewaard.

Gaat na hoe hoog het
rentepercentage is

Unaniem conform voorstel vastgesteld.

Mevr. Witte doet een suggesties om
nieuwe microfoons aan te schaffen.
Dhr. Van Gorsel stelt vragen over de
precario ( leidingtax) en of we actie
ondernemen om afschaffing te
bewerkstelligen.
Mevr. Verkuijl vraagt naar doelgroepenen openbaar vervoer. College meldt dat
dit in onderzoek is en zorgvuldig
omgegaan wordt met belangen van de
doelgroepen.
Dhr. Hoftijzer krijgt een bevestiging op
de vraag of Brielle in VP verband
meedoet aan de woonbeurs.
Dhr. Smit vraagt of de criteria anders
zijn dan in de andere concessiegebieden
en of lijn 106 een verplichte lijn is.
De voorzitter sluit de vergadering om
21.18 uur.

Wethouder Schoon
meldt dat er gewerkt
wordt aan een
collectieve zienswijze
en dat deze twee
opmerkingen worden
toegevoegd.

Gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 februari 2017.
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.

