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

donderdag 29 juni 2017
20:00 uur
23:00 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
G. Rebel (voorzitter)
A. Bannink (plaatsvervangend commissiegriffier)
Commissieleden


VVD-fractie:
J.W. Meijerman



CDA-fractie:
R. Woudsma



D66-fractie:
P. Lekkerkerker



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel



PvdA-fractie:
K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin



GroenLinks-fractie:
mw. M.E. Lemmens, P.P. Korzelius



ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, mw. M.H. Mauritz



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



SGP-fractie:
R.J.C. Bource, R.J.W. Bource

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
mw. J. Bakker (vanaf 20.15 uur), A.Ph. Hertog

Afwezig:


G.W. Ormel (VVD), C.G. de Kok (CDA), S.P.J. van den Eynde (D66), A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen)

Datum: 03-07-17

Blad: 1

1.

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

2.

Mededelingen
De voorzitter meldt de afwezigheid van de heer de Kok.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter meldt dat Leefbaar Huizen afziet van behandeling van agendapunt 8.5. De voorzitter stelt voor
dit punt van de agenda af te voeren en verder de agenda te volgen.
De commissie stemt in met dat voorstel.

4.

Vaststellen resumé(s)
4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 18 mei 2017
Op verzoek van mevrouw Rebel van de fractie van Dorpsbelangen Huizen wordt het resumé
aangepast in die zin, dat zij de vergadering heeft verlaten om 23.00 uur.
De commissie stemt met de wijziging in en stelt het resumé vast.

5.

Vaststellen toezeggingenlijst

5.1

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Toezeggingen 4, 6 en 7 kunnen van de lijst worden afgevoerd.
Op de vraag van de fractie van de VVD waarom toezegging 8 is verschoven van het tweede naar het derde
kwartaal antwoordt mw. Bakker dat gebrek aan ambtelijke capaciteit hiervan de oorzaak is. Behandeling van
dit punt vindt plaats in de vergadering van 14 september 2017.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Er zijn geen mededelingen van het college.

6.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mededelingen.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen aan het college.

7.

Spreekrecht voor burgers.
Er zijn geen insprekers.

8.

Behandelpunten.

8.1

Herindeling van de regio
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

8.2

Terugkoppeling door de raadsambassadeurs
De heer Lekkerkerker geeft een korte toelichting.
De commissie neemt daar kennis van.

8.3

Rapportage integriteitsbeleid 2016
De commissie stelt enkele vragen die door mevrouw Bakker worden beantwoord.
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 13 juli 2017.
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8.4

Wijziging gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek
De burgemeester informeert de commissie dat de raad van Gooise Meren het voorstel heeft geamendeerd in
die zin, dat het men tegen wijziging van de huidige gewogen stemverhouding is.
Bij de daarop volgende commissiebehandeling van het voorstel blijkt, dat de informatie van de burgemeester
voor enkele fracties aanleiding is om aan te geven, dat men nog geen standpunt kan innemen en men het
mee terugneemt naar de fractie. Naar aanleiding hiervan geeft de burgemeester aan, dat over het voorstel in
de vergadering van het algemeen bestuur van de regio van volgende week een besluit wordt genomen, en hij
tenminste het standpunt van de commissie in die vergadering wil inbrengen, nu raadsbehandeling pas op 13
juli a.s. plaatsvindt.
Vervolgens wordt op voorstel van de voorzitter afgesproken, dat alle fracties uiterlijk dinsdagochtend 6 juli
a.s. hun standpunt over het voorliggende voorstel aan de griffier bekend maken, zodat de burgemeester deze
vervolgens, als zijnde representatief voor de raadsbesluitvorming, kan inbrengen in de AB-vergadering van
de regio.

8.5

Jaarverslag Klachten 2016 gemeente Huizen
Dit punt is van de agenda afgevoerd.

8.6

Jaarverslag 2016 Bank Nederlandse Gemeenten
Advies commissie:
De commissie neemt kennis van het jaarverslag.

9.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het financiële overzicht.

10.

Rondvraag en sluiting
De fractie van Dorpsbelangen Huizen informeert naar de oorzaak van de vertraging van de bouw van de
kinderboerderij.
Mevrouw Bakker verwijst naar de mededelingen, waarin zij aangeeft dat de oplevering eind juli 2017 zal
plaatsvinden. Een paar zaken hebben wat tegen gezeten, bijvoorbeeld de gestolen kozijnen, maar die zijn
niet zorgelijk en vormen geen belemmering voor het functioneren van de kinderboerderij.
De voorzitter sluit om 20.35 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 september 2017
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
Er zijn geen toezeggingen gedaan.
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