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Geachte dames en heren,
Hierbij nodig ik u uit voor een openbare vergadering van de raad van de gemeente Brielle,
die zal worden gehouden op 24 oktober 2017, aanvang 20.00 uur, in het stadhuis, Markt 1
te Brielle.
De stukken voor deze vergadering liggen voor u ter inzage in de leeskamer en kunt u
raadplegen via de website en RaadDigitaal.
Hoogachtend,
de voorzitter,

G.G.J. Rensen
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Opening
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Vaststellen agenda
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--

Vragenuur
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--

Spreekrecht
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--

Vaststellen besluitenlijst openbare vergadering van de raad van 26
september 2017

6.

7.

Ingekomen stukken en mededelingen
01

Lijst van ingekomen stukken

02

REP lijst

01

Werkorganisatie Voorne
-

instemmen met realisatie van de werkorganisatie Voorne op
basis van het definitieve bedrijfsplan ‘Eenheid in verscheidenheid’ op het moment dat aan de gestelde criteria is voldaan,
uitgangspunt 1 januari 2019

-

kennisnemend van de financiële gevolgen, het college toestemming verlenen tot het treffen van een

Gemeenschappe-

lijke Regeling Werkorganisatie Voorne
-

kennisnemen van de notitie ‘Voorne in verandering’ en instemmen met de voorgestelde stappen t.a.v. beleidsharmonisatie en raadpleging maatschappelijke organisaties

02

Instemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Voorne-Putten

03

Gebruikmaken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze
op het concept Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 20182022 middels voorgelegde conceptbrief

04

Fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet
-

vaststellen rekening en verantwoording over 2016

-

honoreren aanvraag 2017 Stichting Voedselbank Brielle

-

beargumenteerd afwijzen aanvraag 2017 Stichting Kledingbank

-

ter uitkering meenemen resterend rentebedrag naar 2018

Zuid Hollandse Eilanden

05

Voor kennisgeving aannemen leerplichtverslag gemeente Brielle 20162017

06

Vaststellen wijziging samenstelling raadscommissies
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--

Rondvraag

9.

--

Sluiting

