Besluitenlijst raadsvergadering van 21 februari 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, D. van Bennekom, M. de Pijper, G. Verkuijl, E. Bunte, H. Hoftijzer, Y. de Groot,
wethouders: A. Schoon, W. Borgonjen, D. Verbeek gemeentesecretaris (plv.) A. Korthout, griffier
L. van Steijn.
Afwezig met kennisgeving: R. Olijve
Nr.
1

Onderwerp
Opening

besluit
De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur. Dhr. Olijve heeft zich
afgemeld.
Op voorstel van de voorzitter wordt
agendapunt 7.06 als eerste bespreekpunt
behandeld i.v.m. inspreker.

toezeggingen e.d.

2

Vaststellen agenda

3

Vragenuur

Van het vragenuur wordt gebruik
gemaakt door de SP. Zij stelt vragen
over de quick scan van de RKC en de
zinsnede ’over doelstellingen zonder
acties geen vragen zijn gekomen, zo
blijkt uit het interview met de
verantwoordelijke beleidsambtenaar’.

De voorzitter meldt
dat het rapport is
opgesteld door N&N
en op 14 maart
besproken.

4.

Spreekrecht

Van het spreekrecht wordt gebruik
gemaakt door dhr. Meuldijk. Hij spreekt
in over het bestemmingsplan G.J. van de
Boogerdweg. ( als bijlage toegevoegd).

5.

Vaststellen besluitenlijst
van de openbare
vergadering van de raad
van 24 januari 2017.

Besluitenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.

Wethouder Schoon
meldt dat er met PZH
wordt gesproken
over parkeerplaatsen
tegenover Seggelant

6.01

Ingekomen stukken en
mededelingen

Mevr. Van Bennekom verzoekt de
stukken D1, D2 en D4 te agenderen voor
de commissie BZM

Hoofdelijke stemming
begint bij dhr. De
Pijper.

6.02

REP lijst

7.
7.01

Raadsvoorstellen
Consultatie concept Plan
Brandweerzorg 20172020

7.02

Exploitatie
gemeentehaven Brielle

Raad spreekt waardering uit over de
inzet van vrijwilligers maar ook zorg
over de aanrijtijden en het werven van
vrijwilligers. Unaniem besloten conform
voorstel
Dhr. Bunte spreekt over een noodkreet,
geen logische visie. Voorstel wordt
aangenomen met 11 stemmen voor
(VVD, D66, CDA, PvdA) en 5 stemmen
tegen (SP).

7.03

7.04

7.05

7.06

Erfgoedverordening 2017
en Verordening op de
Monumentencommissie
2017.

Kostprijsberekening
Burgemeester H. van
Sleenstraat 2016.

Vaststelling
beheersverordening
“Landelijk gebied”

Bestemmingsplan G.J.
van de Boogerdweg

Rondvraag

Sluiting

Unaniem conform voorstel besloten

Dhr. Smit spreekt over teleurstellende
resultaten en vraagt naar leermomenten
en welke maatregelen er getroffen zijn.
Mevr. De Groot en Dhr. Hoftijzer vinden
dat de financiering op een andere manier
had gekund
Het is te rooskleurig voorgesteld, zo
vindt dhr. Heijboer, maar er is wel een
kwaliteitsslag gemaakt. Unaniem
conform voorstel besloten.
Unaniem conform voorstel besloten
Dhr. Hoftijzer is tegen omdat er geen
betaalbare huurwoningen zijn gepland en
omdat er geen zwaarwegende
argumenten zijn om het
bestemmingsplan te wijzigen.
Dhr. Van der Linden, Heijboer, Smit en
mevr. De Groot vinden dat de procedure
zorgvuldig is doorlopen, alle elementen
zijn gewogen.
Bestemmingsplan wordt i.v.m. een
aangepaste verbeelding met een juiste
kadastrale ondergrond gewijzigd
vastgesteld met 11 stemmen voor (VVD,
D66, CDA en PvdA) en 5 stemmen tegen
(SP) vastgesteld.
Mevr. Van Bennekom roept op om de
door de SP verstuurde motie toe te
voegen aan de agenda BZM.
Dhr. Smit verzoekt het college een
reactie te geven op de vraag van de SP
inzake de quick scan ( zie vragenuur).
Dhr. Van der Linden meldt de
behandeling van de windturbines in PS.
Roept de fracties op het voorstel van VP
onder de aandacht te brengen van hun
leden in de PS.

De voorzitter meldt
dat het college dit zal
trachten.

De voorzitter sluit de vergadering om
21.39 uur.

Gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 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.

