Resumé van de openbare commissievergadering ABM
Datum:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Locatie:

donderdag 6 april 2017
20.00 uur
21.25 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
G. Rebel (voorzitter)
R. van Zuiden (commissiegriffier)
Commissieleden


VVD-fractie:
J.W. Meijerman



CDA-fractie:
C.G. de Kok, R. Woudsma



D66-fractie:
P. Lekkerkerker



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel



PvdA-fractie:
mw. M.N. Leeuwin



GroenLinks-fractie:
P.P. Korzelius



ChristenUnie-fractie:
W. Doorn



Fractie Leefbaar Huizen:
R.W de Bruijn, F.E.R. Koning



SGP-fractie:
R.J.C. Bource

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
mw. J. Bakker, A.Ph. Hertog

Afwezig:








S.P.J. van den Eynde (D66)
G.W. Ormel (VVD)
K. Gencer (PvdA)
mw. M.E. Lemmens (GL)
mw. M.H. Mauritz (CU)
A.T.M. van der Helm (LH)
R.J.W. Bource (SGP)

Datum: 07-04-17

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
De voorzitter meldt de afwezige leden, heet de nieuwe commissiegriffier welkom en bedankt namens de
commissie de heer Bannink die zijn werkzaamheden als commissiegriffier heeft beëindigd.

3.

Vaststellen vergaderorde
De volgorde van de agenda wordt aangehouden.

4.

Vaststellen resumé(s)

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 26-1-2017
Het resume wordt vastgesteld (met correctie van de naam van de heer Rijnders in onderdeel 8.4).

5.

Vaststellen toezeggingenlijst

5.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Onder verwijzing naar de betreffende mededeling inzake toezegging 1 wordt de gereeddatum daarvan
bepaald op het 2e kwartaal 2017; toezeggingen 2, 9 en 10 zullen in de volgende commissievergadering aan
de orde komen (dan ook politie aanwezig). Inzake toezegging 7 mist de fractie van Leefbaar Huizen
informatie over de stolpersteine en is voor de VVD onduidelijk welke afhandelingstermijn geldt; wethouder
Pas wordt gevraagd in een memo hier duidelijkheid over te verschaffen.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Voor kennisgeving aangenomen.

6.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen.

7.

Spreekrecht voor burgers.
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

8.

Behandelpunten.

8.1

Herindeling van de regio
Op de vraag van de PvdA-fractie ter zake antwoordt wethouder mw. Bakker, dat financieel toezicht van de
provincie in relatie tot de Arhi-procedure eerst aan de orde is indien GS een herindelingsontwerp hebben
vastgesteld, hetgeen naar verwachting op zijn vroegst in november 2017 zal zijn.
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8.2

Bijdrage Metropoolregio Amsterdam (MRA)
De burgemeester beantwoordt vragen van de commissie over het verschil tussen de looptijd (5 jaar) en de
voorgestelde financiering (4 jaar) van het convenant, de invloed van de gemeente(raad) in de MRA, de
vertegenwoordiging in de regiegroep vanuit onze regio (2 collegeleden uit Hilversum), wie bestuurlijk
verantwoordelijke wordt voor klimaatbestendigheid alsmede de financiële bijdrage en het terugstorten van
overschotten aan de gemeente. Burgemeester Hertog zegt toe nog aandacht te schenken aan de toepassing
van artikel 4 van het convenant (vertegenwoordiging uit de regio).
De voorzitter constateert dat het een behandelpunt in de raadsvergadering wordt, nu de fracties van PvdA,
CDA, D66 nog fractieberaad gewenst achten; de overige fracties gaan akkoord met het voorstel.
Advies commissie: het voorstel kan als behandelstuk naar de raadsvergadering van 20 april a.s.

8.3

Rekenkamercommissie verslag 2016
De heer Coster licht het verslag kort toe en beantwoordt enkele vragen.

8.4

Rapportage monitoring aanbevelingen Rekenkamercommissie
Advies commissie: het voorstel kan als behandelstuk naar de raadsvergadering van 20 april a.s.

8.5

Zienswijze rekenkamerrapport “Van goed naar beter” (VGNB)
Wethouder mw. Bakker beantwoordt vragen van de commissie over de wijze van rapportering door het
college over VGNB, frictiekosten, de besteding van de gelden en de opbrengsten daarvan (effecten op
dienstverlening, klantgerichtheid en organisatieverbetering), Dubbelslag en de zienswijze van het college op
onderdeel 5 van het raadsvoorstel.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen heeft behoefte aan nader fractieberaad, de overige fracties gaan
akkoord met het voorstel.
Advies commissie: het voorstel kan als behandelstuk naar de raadsvergadering van 20 april a.s.

9.

Financiële overzichten commissie
Voor kennisgeving aangenomen.

10.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2017
De commissiegriffier,

Datum: 07-04-17

De voorzitter,

Blad: 3

