Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 12 juni 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
21:50 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: A. Bannink
Commissieleden: C. Bikkers (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), 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. M.L.C. Verbeek.
ambtelijke ondersteuning: wijkteamchef A. v.d. Belt (punt 7.6)

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen)

1.

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

2.

Mededelingen
Er is bericht van afwezigheid ontvangen van de heer Van der Helm.

3.

Vaststellen vergaderorde
Vanwege het terugtrekken van het rapport door de fractie van Leefbaar Huizen legt de voorzitter de
commissie drie keuzes voor de behandeling van punt 7.2 voor.
De commissie kiest voor optie 3: afzien van behandeling van het rapport en de reactie van het college.
Daarmee wordt het agendapunt 7.2 geschrapt.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 8 mei 2014
De notulen worden vastgesteld.

4.2

Notulen van de besloten vergadering d.d. 8 mei 2014
De fractie van de VVD heeft vragen naar aanleiding van het verslag en verzoekt het verslag vast te stellen in
een besloten deel van de vergadering.
De commissie stemt daar mee in.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

Datum: 06-06-16

Blad: 1

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
De fracties van de PvdA en de VVD stellen enkele nadere vragen over jeugdgroepen.
De burgemeester beantwoordt de vragen.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Punt 5 kan van de lijst worden afgevoerd.
De burgemeester verzoekt punt 4 over te hevelen naar portefeuillehouder Pas en de commissie Fysiek
Domein. Dit zal via de agendacommissie worden doorgeleid.

6.3

Vragen aan het college
De burgemeester beantwoordt de vragen van de fractie van de VVD over de instelling van een anoniem
meldpunt voor jihadstrijders.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
De burgemeester meldt dat de provincie uitstel voor het geven van een reactie op het rapport van de
verkenners heeft gegeven tot 1 oktober 2014.

7.2

Onderzoek Leefbaar Huizen (ervaringen evenementenorganisaties met ambtelijke organisatie)
Dit punt is van de agenda afgevoerd.

7.3

Concept Actieplan Evenementen 2015-2019
Advies commissie:
De fracties stellen de portefeuillehouder enkele vragen en geven hun opinie en suggesties op het voorstel.
Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen en deelt de commissie mee dat zij de suggesties en wensen in
het definitieve Actieplan zal meenemen.
Beantwoording van de vragen zal separaat plaatsvinden. Via het resumé wordt de commissie geïnformeerd
wanneer het definitieve actieplan aan de commissie wordt aangeboden*.
*Noot van de secretaris:
Het definitieve Actieplan zal in het derde kwartaal 2014 ter kennisneming aan de commissie worden
aangeboden.

7.4

Vaststelling Archiefverordening gemeente Huizen 2014
Advies commissie:
De commissie verzoekt om in het raadsvoorstel de actiepuntenlijst te voorzien van data wanneer zaken
afgehandeld zijn en te vermelden op welk moment het verplichte jaarverslag voor de commissie beschikbaar
komt. De commissie vraagt aandacht voor de verpakking bij het Stads- en streekarchief van de archieven
van de gemeente Huizen van 1669 – 1932 in te volle dozen, zonder duurzame omslagen.
De commissie stemt in meerderheid in met het voorstel. De fracties van de VVD en Leefbaar Huizen
behouden hun standpunt voor.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 26 juni 2014.
Noot van secretaris: bovengenoemde punten zullen in het definitieve raadsvoorstel worden aangepast.

7.5

Voorstel besluit van algemeen belang Wet Markt en Overheid
Advies commissie:
De commissie stemt in meerderheid in met het voorstel. De fractie van de VVD behoudt het standpunt voor.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 26 juni 2014.

Datum: 06-06-16

Blad: 2

7.6

Jaarverslag 2013 Politie eenheid Midden Nederland
Advies commissie:
Na beantwoording van vragen door de burgemeester en de heer Van der Belt neemt de commissie het
jaarverslag voor kennisgeving aan.
Het jaarverslag kan via de lijst van ingekomen stukken ter kennisneming aan de raad worden aangeboden
voor de vergadering van 26 juni 2014.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.

9.

Rondvraag en sluiting
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.
De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.

Datum: 06-06-16

Blad: 3

