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

donderdag 25 januari 2018
20:00 uur
22:50 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:
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:
A.T.M. van der Helm, F.E.R. Koning



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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
mw. J. Bakker, A.Ph. Hertog
Rekenkamercommissie
J. Coster (voorzitter RKC)
Mw. M. van den Berg (nieuwe secretaris RKC)
Ambtelijke adviseurs
H. de Bruijn
J. Cnossen
Mw. S. Jonker
Mw. I. Vos
E. de Vries

Datum: 29-01-18

Blad: 1

Adviseurs namens Veiligheidsregio
M. Mager
D. van Baarle

1.

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

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De vergaderorde is conform de agenda.

4.
4.1

Vaststellen resumé(s)
Resumé van de openbare vergadering d.d. 30 november 2017
Het resume wordt conform vastgesteld.

5.
5.1
5.2
5.3

Informatie van het college.
Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Vragen aan het college
Er zijn geen mondelinge mededelingen van of vragen aan het college; de mededeling van de burgemeester
staat als agendapunt 7.10 ter behandeling geagendeerd.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

7.
7.1

Behandelpunten.
Herindeling van de regio
Er zijn geen te bespreken bijzonderheden of actualiteiten.

7.2

Intentieverklaring fusie veiligheidsregio’s en GGD-en Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Door de heren M. Mager en D. van Baarle wordt een presentatie verzorgd en vervolgens stelt de commissie
diverse vragen die door de adviseurs en de burgemeester worden beantwoord.
Advies commissie:
- de commissie adviseert het punt als behandelstuk te bespreken in de raadsvergadering van 8 februari
2018;
- de commissie adviseert (met de grootst mogelijke meerderheid) de raad in te stemmen met het voorstel.
De vertegenwoordigers van de fractie van ChristenUnie behielden hun standpunt voor.

7.3

Rekenkamercommissie quick scan moties
De commissie stelt enkele vragen die door de voorzitter van de rekenkamercommissie worden beantwoord.
Advies commissie: de commissie adviseert het punt (gelet op de unanieme instemming van alle fracties) als
hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 8 februari 2018.

7.4

Rekenkamercommissie conceptjaarplan 2018
De commissie kan instemmen met het stuk en doet in meerderheid de suggestie om als voorbeeld van
burgerparticipatie in ieder geval ook het Keucheniusstraat-project mee te nemen. De fractie van ChristenUnie
merkt daarbij op dat dat wel een heel “vers” en erg politiek dossier is.
De voorzitter van de rekenkamercommissie dankt de commissie voor haar advies en zal dat bespreken in de
RKC.
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7.5

Naar een toekomstbestendige ICT infrastructuur
De heer J. Cnossen verzorgt een presentatie en beantwoordt de vragen van de commissie daarover.
Advies commissie:
- De commissie adviseert het punt als behandelstuk te bespreken in de raadsvergadering van 8 februari
2018;
- De commissie adviseert (met de grootst mogelijke meerderheid) de raad in te stemmen met het voorstel.
De vertegenwoordigster van de fractie van Dorpsbelangen Huizen behield haar stem voor.

7.6

Beleidsuitgangspunten begraven op eigen terrein
De commissie stelt enkele vragen over precisering en wenselijkheid van de diverse randvoorwaarden die
door de burgemeester worden beantwoord.
Advies commissie:
- De commissie adviseert het punt als behandelstuk te bespreken in de raadsvergadering van 8 februari
2018;
- De commissie adviseert in meerderheid de raad met het voorstel in te stemmen onder aanscherping /
precisering van de formulering van de beleidsuitgangspunten sub a. en d.. De vertegenwoordigers van
de fracties van VVD (voor wat betreft beleidsuitgangspunt c: geen behoefte hieraan) en PvdA (voor wat
betreft het voorstel als geheel) adviseren de raad niet in te stemmen met het voorstel.

7.7

Uitgangspunten begroting 2019
De commissie stelt enkele vragen die door wethouder mw. Bakker worden beantwoord.
Advies commissie:
- De commissie adviseert het punt (gelet op de unanieme instemming van alle fracties) als hamerstuk te
behandelen in de raadsvergadering van 8 februari 2018.

7.8

Mandaat burgemeester aan de griffier voor ondertekening van van de raad uitgaande stukken
De commissie stelt enkele vragen die door de burgemeester en de griffier worden beantwoord.
Advies commissie:
- De commissie adviseert het punt als behandelstuk te bespreken in de raadsvergadering van 8 februari
2018;
- De fracties van PvdA, Leefbaar Huizen en SGP adviseren de raad in te stemmen met het voorstel.
- De fracties van VVD en GroenLinks adviseren de raad niet in te stemmen met het voorstel.
- De fracties van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie willen het voorstel in hun fracties
nader bespreken.

7.9

Brief gemeente Bergeijk betreffende motie beloningsbeleid bestuursvoorzitter BNG
Advies commissie: Na toelichting door wethouder mw. Bakker (inmiddels nieuwe bestuursvoorzitter met
lagere beloning) adviseert de commissie unaniem de brief voor de eerstvolgende raadsvergadering in rubriek
A (v.k.a.) te agenderen.

7.10 Mededeling burgemeester
Na bespreking van de inhoud en verdere toelichting daarop de burgemeester voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging: de burgemeester zegt toe met de politie te bespreken of/in hoeverre het mogelijk is ook cijfers
over digitale veiligheid (“cybersecurity”) op te nemen in het overzicht veiligheidscijfers.

8.

Financiële overzichten commissie
Voor kennisgeving aangenomen.

9.
9.1

Vaststellen toezeggingenlijst
Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
De toezeggingen 3 en 4 kunnen worden afgevoerd van de lijst.
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10.

Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2018
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
Geen.
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