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

donderdag 18 mei 2017
20:30 uur
23:30 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 (tot en met punt 8.4)



PvdA-fractie:
K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin (tot 22:30 uur)



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



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



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



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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
Mw. mr. M. Verhage-van Kooten, mr. A.Ph. Hertog, G.E.H. Pas
Adviseurs / ambtelijke ondersteuning
mr. A.J. Elbertsen, algemeen voorzitter commissie bezwaarschriften (bij 8.2)
mr. E.T. ’t Jong, kamer-voorzitter sociale zaken commissie bezwaarschriften (idem)
mr. R.C de Quay, coördinator/ambtelijk secretaris van de commissie bezwaarschriften (idem)
M. Bestman, teamchef B, basisteam Gooi Noord (bij 8.3)
J.C. Coster, voorzitter rekenkamercommissie (bij 8.4)
P. van der Schoor, secretaris RKC (idem)
P. Posthuma (idem)
T. Bredenoord (idem)
M. Mager namens Veiligheidsregio GV (bij 8.5)
J. de Graaf (idem)
Datum: 19-05-17

Blad: 1

Afwezig:


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

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (in het bijzonder ook de cursisten van de
cursus lokale politiek) welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
Afgesproken wordt dat agendapunt 8.7 direct betrokken kan worden bij behandeling van punt 8.3.

4.

Vaststellen resumé(s)

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 6 april 2017
Het resume wordt conform vastgesteld.

5.
5.1

Vaststellen toezeggingenlijst
Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Gelet op de huidige agenda kunnen de toezeggingen 9, 10 en 11 worden afgevoerd van de lijst; toezegging 6
kan vervallen na de raadsbehandeling van 6 juli a.s.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Geen bijzonderheden.

6.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen actuele mededelingen.

6.3

Vragen aan het college
Burgemeester Hertog beantwoordt de vragen van de VVD over overlast bij Sijsjesberg.

7.

Spreekrecht voor burgers.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8.

Behandelpunten.

8.1

Herindeling van de regio.
Er zijn geen te vermelden actualiteiten.

8.2

Jaarverslag 2016 van de commissie voor de bezwaarschriften.
Het verslag wordt besproken en waar nodig toegelicht door de voorzitter, de kamer-voorzitter sociale zaken
en de secretaris. De commissie wordt bedankt voor haar verslag en werkzaamheden.
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8.3

Behandeling toezeggingen over woninginbraken (2), bedreiging (9) en auto-inbraken (10)
De overgelegde cijfers (over onder meer de delicten in de toezeggingen) worden nader besproken en
toegelicht.
Toezegging(en): De burgemeester zegt toe de ter vergadering nog nader vermelde cijfers / kengetallen uit de
meting www.waarstaatjegemeente.nl schriftelijk te verstrekken.

8.4.a Nota integrale aanpak overlast in de openbare ruimte
8.4.b Rekenkamercommissie, onderzoek inzet BOA’s
De stukken worden uitgebreid besproken en de vragen van de commissie worden beantwoord door het
college.
Advies commissie inzake 8.4.a:
- de commissie adviseert het als behandelpunt te behandelen in de raadsvergadering van 1 juni 2017.
- de commissie adviseert de raad in meerderheid (vertegenwoordigers van de fracties GroenLinks, CU,
SGP, PvdA, CDA, D66 en DBH) in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties
VVD en Leefbaar Huizen behielden hun standpunt voor.
Advies commissie inzake 8.4.b:
- de commissie adviseert het als behandelpunt te behandelen in de raadsvergadering van 1 juni 2017.
- de commissie adviseert de raad in meerderheid (vertegenwoordigers van alle fracties behoudens Leefbaar
Huizen) in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordiger van de fractie Leefbaar Huizen behield zijn
standpunt voor.

8.5

Zienswijze raad jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
De stukken worden besproken en de vragen van de commissie worden beantwoord door de burgemeester
en de adviseurs van de Veiligheidsregio.
Advies commissie:
- de commissie adviseert het als behandelpunt te behandelen in de raadsvergadering van 1 juni 2017.
- de commissie adviseert de raad in meerderheid (vertegenwoordigers van de fracties CDA, PvdA, SGP, CU
en GroenLinks) in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties D66, VVD en
Leefbaar Huizen behielden hun standpunt voor.

8.6

Begroting 2018 Regio Gooi en vechtstreek
De commissie heeft geen vragen.
Advies commissie:
- de commissie adviseert het als behandelpunt te behandelen in de raadsvergadering van 1 juni 2017.
- de commissie adviseert de raad in meerderheid (vertegenwoordigers van de fracties PvdA, CDA (tenzij
het antwoord op een nog te stellen technische vraag alsnog tot andere inzichten leidt), D66, GroenLinks, CU
en SGP) in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties Leefbaar Huizen en VVD
behielden hun standpunt voor.

8.7

Mededeling van de burgemeester ( d.d. 11 mei) over politiecijfers 1e kwartaal 2017
Betrokken bij de behandeling van agendapunt 8.3.

8.8

Mededeling van de burgemeester (d.d. 9 mei) over update toezegging 1 over mobiele bereikbaarheid
van 112
Toezegging(en): De burgemeester zal de vragen van de VVD-fractie schriftelijk beantwoorden.

9.

Financiële overzichten commissie
Geen bijzonderheden.
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10.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2017
De commissiegriffier,

Datum: 19-05-17

De voorzitter,
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