Resumé van de openbare vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 8 mei 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
21:20 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: A. Bannink
Commissieleden: S.H. van Klink (VVD), J.W. Meijerman (VVD), C.G. de Kok (CDA),
R. Woudsma (CDA), S.P.J. van den Eynde (D66), P. Lekkerkerker (D66), mw. M.K.
Rebel (Dorpsbelangen Huizen), K. Gencer (PvdA), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), P.P.
Korzelius (GroenLinks), mw M.E. Lemmens (GroenLinks), W. Doorn (ChristenUnie),
mw M.H. Mauritz (ChristenUnie), A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen), F.E.R.
Koning (Leefbaar Huizen), R.J.C. Bource (SGP), R.J.W. Bource (SGP).
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouder mw. J. Bakker
De heer H. Brouwer (agendapunt 7.4)

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

C. Bikkers (VVD)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
De voorzitter deelt mee dat vanavond voor de eerste keer de commissievergadering live te volgen is op de
Computer.

2.

Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de heer Hertog heeft verzocht om een besloten vergadering bij het agendapunt
mededelingen.
De commissie stemt daarmee in.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter stelt voor bij de behandelpunten agendapunt 7.4 als eerste te behandelen, in verband met de
aanwezigheid van de voormalig voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften, de heer H. Brouwer.
De commissie stemt met het voorstel in.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 6 maart 2014
De notulen worden vastgesteld.

4.2

Notulen van de besloten vergadering d.d. 6 maart 2014
De notulen worden vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Datum: 18-04-16

Blad: 1

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Er zijn geen mededelingen van het college.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Punt 4 kan worden afgevoerd.

6.3

Vragen aan het college
De burgemeester geeft antwoord op de vragen van de fractie van de SGP betreffende hulpverlening op het
water en vragen van de fractie van de PvdA over het Kinderpardon.
Het antwoord van het college op de vragen van de fractie van de PvdA betreffende de accountantscontrole
wordt voor kennisgeving aangenomen.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio.
De voorzitter herinnert de commissie er aan dat dit een vast agendapunt is.
De burgemeester licht toe dat er namens de college’s van de HBEL gemeenten een brief aan de provincie
wordt verstuurd, waarin wordt aangegeven dat de gemeenten in september 2014 zullen reageren op het
rapport van de provincie over herindeling van de regio, zoals dat in hotel Newport is gepresenteerd. Een
zorgvuldige voorbereiding vergt tijd.

7.2

Begroting 2015 regio Gooi en Vechtstreek.
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als behandelstuk naar de raadsvergadering van 21 mei 2014.

7.3

Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadvergadering van 21 mei 2014.
Toezegging(en):
De burgemeester zegt toe dat de vraag van de fractie van de SGP over opheffing van brandkranen schriftelijk
wordt beantwoord.

7.4

Jaarverslag 2013 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Advies commissie:
De commissie neemt het jaarverslag 2013 van de commissie voor de bezwaarschriften voor kennisgeving
aan.
De voorzitter bedankt mede namens de commissie ABM de heer Brouwer voor zijn inzet van de afgelopen 10
jaar.
Toezegging(en):
De burgemeester zegt toe in de 2e helft van 2014 aan de commissie de resultaten te rapporteren van de
maatregelen, die de kwaliteit van besluitvorming en vertegenwoordiging ter zitting bij de commissie voor de
bezwaarschriften verder moeten verbeteren.

8.

Financiële overzichten commissie.
De commissie stemt met het voorstel in.

9.

Begrotingswijzigingen.
De commissie stemt met het voorstel in.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 21 mei 2014.

Datum: 18-04-16

Blad: 2

9.1

Plan verbouwing en onderhoud gemeentehuis.
De commissie stemt met het voorstel in.

10.

Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering.

Datum: 18-04-16

Blad: 3

