
  

 

 

  

Nr.: 3 

Besluitenlijst van de openbare B&W vergadering 

van het college van burgemeester en wethouders 

van gemeente Voorne aan Zee van 17 januari 

2023. 

 

 

 

Burgemeester  J.P. Rehwinkel   : aanwezig 

Wethouder  R.M. van der Kooi : aanwezig 

Wethouder   I. Bal   : aanwezig 

Wethouder  P. Schop  : aanwezig 

Wethouder  A.J. Spoon  : aanwezig 

Wethouder  D. van Orselen  : aanwezig 

Wethouder  T. Sormaz  : aanwezig 

Wethouder  J.J. Postma  :  aanwezig 

Loco Secretaris  R. Heintjes   : aanwezig 

Directiesecretaris N. Pannebakker : aanwezig 

 

Nr. Onderwerp Gevraagde beslissing Besluit 

1 Openbare agenda vaststellen. 
 

Vastgesteld. 

2. Besluitenlijst vorige 

vergadering. 

 Vastgesteld. 

3 Representatielijst.  
 

4 Ingekomen stukken.   

4.1 Burgerinitiatief Duinzoom. Bespreken. • In het kader van Arhi is de 

verordening Burgerparticipatie 

van Westvoorne nog van 

toepassing tot een andere 

verordening is vastgesteld 

en/of de oude is ingetrokken;  

• Initiatief staat op lijst 

ingekomen stukken raad 26 

januari en is via de griffie in 

handen gegeven van het 

college; 

• Wethouder Van Orselen is 

portefeuillehouder van dit 

dossier. Actie is opgepakt. 

Komt terug op agenda college 

aan de hand van (raads) 

voorstel.     

 

 

                                                                



nr. onderwerp gevraagde beslissing besluit 

5. Conformstukken   

5.1 Mandaat Regioakkoord 

(wonen). 

Aan het college wordt 

gevraagd mandaat te 

verlenen aan wethouder Aart 

Jan Spoon om namens het 

college van de gemeente 

Voorne aan Zee het 

geactualiseerde 

Regioakkoord 2022 te 

ondertekenen. 

Akkoord. 

6. Bespreekstukken   

6.1 Inrichting en afspraken 

Portefeuillehouders 

Overleggen (PO). 

Bespreken. Voor kennisgeving aangenomen. 

Het college verzoekt om de 

portefeuille participatie in de 

commissie Samenleving op te 

nemen.  

6.2 Memo voorstellen college 

aan medewerkers.  

Bespreken.  Aangehouden, komt volgende 

week terug op de agenda. 

7.  Rondvraag.   

7.1 Piket tijdens heidagen 20 en 

21 januari (Igor Bal).  

Bespreken.  De collega’s van crisisbeheersing 

worden hierover geïnformeerd. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee op 

24  januari 2023. 

 

De burgemeester,     De loco-secretaris, 

 

 

        

 

 

 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel    R. (Rudie) Heintjes 

 

 


