Besluitenlijst raadsvergadering van 26 september 2017.
Aanwezig: voorzitter G. Rensen, de leden, A. van Gorsel, A. Witte, F.J. Heijboer, 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, H. Hoftijzer, Y de Groot wethouders: A. Schoon, W.
Borgonjen, D. Verbeek A. Korthout, gemeentesecretaris (plv.), griffier L. van Steijn.
Nr.
1

Onderwerp
Opening

besluit
De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur. Dhr. Olijve, Bark en Bunte
hebben zich afgemeld.
Op de tafel ligt een brief met antwoorden
afvalstoffenbeleid en een brief van de
AHC ENECO als reactie of de brief van de
RvB

2

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3

Vragenuur

Van het vragenuur wordt geen gebruik
gemaakt.

4.

Spreekrecht

Van het spreekrecht wordt geen gebruik
gemaakt.

5.

Vaststellen besluitenlijst
van de openbare
vergadering van de raad
van 4 juli 2017.

Met de wijziging dat bij agendapunt 5 de
datum 23 mei moet zijn, wordt de
besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

6.01

Ingekomen stukken en
mededelingen

N.a.v. brief D17 vraagt dhr. Hoftijzer
naar de communicatie naar
ondernemers. Dhr. Rensen merkt op dat
er twee keer overleg is geweest en zij op
10 oktober zijn uitgenodigd.
Dhr. Wolters vraagt of de behandeling
van brief D9 in de eerstkomende
commissie BZM plaats zal vinden.
Wethouder Schoon deelt mee dat er
overeenstemming is met ABB over
woningbouw Zwartewaal.

6.02
7.
7.01

7.02

REP lijst
Raadsvoorstellen
Starten
aanbestedingsprocedure
accountant , vaststellen
Programma van Eisen

Voornemen tot afbouw
aandelenbelang Eneco

Dhr. Rensen meldt dat grote kantoren
geen belangstelling hebben voor kleinere
gemeenten. Hij verzoekt mandaat voor
de drie afgevaardigden om dan een
ander kantoor uit te nodigen. De raad
gaat hiermee akkoord en besluit unaniem
conform voorstel.
Mevr. De Groot dient een motie in om de
opbrengst te brengen in een
duurzaamheidsfonds. Het raadsvoorstel
wordt met 9 stemmen voor ( CDA, D66,
VVD,) en 5 stemmen tegen ( SP en
PvdA) aangenomen. Motie wordt als te

toezeggingen e.d.

Hoofdelijke stemming
begint bij dhr.
Wolters
Dhr. Rensen zegt dit
toe.

vroeg beoordeeld en verworpen met 13
stemmen tegen ( SP, VVD, CDA, D66)
en 1 stem voor (PvdA)

7.03

Tariefdifferentiatie
persoonsgebonden
budget in de Wmo en
Jeugdwet
Afvalstoffenbeleid

7.04

7.05

7.06

Zienswijze Verordening
bussenleningen 2017
Vaststelling
bestemmingsplan “Jan
Matthijssenlaan”

8
Rondvraag

Sluiting

De raad besluit unaniem conform
voorstel.
Na ampel beraad wordt met 10 stemmen
voor ( CDA, VVD, D66 en PvdA) en 4
stemmen tegen ( SP) het
afvalstoffenbeleid vastgesteld.
Unaniem conform voorstel besloten
Het bestemmingsplan wordt conform het
voorstel vastgesteld met 10 stemmen
voor ( CDA, VVD, D66 en PvdA) en 4
stemmen tegen ( SP, die een
stemverklaring aflegt).
Dhr. Hoftijzer vraagt of laatste transport
van diepladers voorspoedig en volgens
de regels is verlopen.
Wethouder Schoon geeft aan dat niet te
weten.
De voorzitter sluit de vergadering om
21.50 uur

Gewijzigd / ongewijzigd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 oktober 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
https://secure.brielle.nl/bestuur/raadsvergaderingen_42797

