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

donderdag 17 mei 2018
20.00 uur
22.20 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
J.W. Meijerman (voorzitter)
R. van Zuiden (commissiegriffier)
Commissieleden


VVD-fractie:
mw. J.H. Prins, W.H. Holtslag



CDA-fractie:
R. Woudsma, mw. M. Vos



D66-fractie:
P. Lekkerkerker, C.B. de la Mar



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel



PvdA-fractie:
M. Hoelscher, S. van der Pas



GroenLinks-fractie:
mw. K. Rienstra, P.P. Korzelius



ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, mw. M. Terlouw



Fractie Leefbaar Huizen:
F.E.R. Koning, mw. L. Veer



SGP-fractie:
R.J.C. Bource, G.J. Bosch

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
mw. J. Bakker, S. Heldoorn
Adviseurs
Mr. A.J. Elbertsen, voorzitter commissie bezwaarschriften
Mr. R.C. de Quay, secretaris commissie bezwaarschriften
J. Huizing, namens de Veiligheidsregio
M. Mager, idem

Datum: 18-05-18

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (in het bijzonder alle nieuwe commissieleden)
welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
Ingestemd wordt met het voorstel van de voorzitter om agendapunt 7.5. als eerste behandelpunt te
bespreken.

4.
4.1

Vaststellen resumé(s)
Resumé van de openbare vergadering d.d. 8 maart 2018
Conform vastgesteld.

5.
5.1

Informatie van het college.
Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Voor kennisgeving aangenomen (zie ook 7.6. t/m 7.8.).

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Geen gebruik van gemaakt.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
Burgemeester Heldoorn geeft aan dat er sinds de vorige update geen acties zijn geweest in verband met de
verkiezingen en collegevorming. Hij wil snel met het nieuwe college een plan van aanpak maken voor het
vervolg en dat met de raad bespreken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan overleg met de betrokken
buurgemeenten en de vraag of en hoe burgers geconsulteerd gaan worden.

7.2

Zienswijze jaarrekening 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
De burgemeester en de adviseurs van de Veiligheidsregio beantwoorden de vragen van de commissie.
Toezegging: de burgemeester zal de raad nader informeren over de planning m.b.t. het nieuwe dekkingsplan
en de samenstelling van de investeringspiek.
Advies commissie:
- de commissie adviseert de raad in meerderheid (vertegenwoordigers van de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen (behoudens beslispunt 2), PvdA, Leefbaar Huizen, SGP) in te stemmen met het voorstel.
De vertegenwoordigers van de fracties van CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie behielden hun standpunt
voor.
- de commissie adviseert het voorstel als behandelpunt te bespreken in de raadsvergadering van 31 mei a.s.

7.3

Rapportage integriteitsbeleid 2017
Wethouder mw. Bakker beantwoordt de vragen van de commissie.
Toezegging: de commissie zal via een mededeling worden geïnformeerd over de implementatie van het
register nevenwerkzaamheden/financiële belangen van ambtenaren.
Advies commissie:
- de commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 31 mei.
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7.4

Rapportage monitoring aanbevelingen rekenkamercommissie
Wethouder mw. Bakker beantwoordt een vraag van de commissie.
Advies commissie:
- de commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 31 mei.

7.5

Jaarverslag van de commissie bezwaarschriften
De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie geeft een korte toelichting op het verslag en beantwoordt
een vraag vanuit de commissie.
Advies commissie: de commissie neemt het verslag onder dankzegging voor kennisgeving aan.

7.6

Mededeling burgemeester over update mobiele bereikbaarheid 1-1-2
De burgemeester beantwoordt de vragen van de commissie en wijst er op dat de taak/rol van de gemeente
hier beperkt is; zodra er meer voortgang is m.b.t. (openbaarmaking van) het rapport zal hij dat de commissie
melden.

7.7

Mededeling burgemeester over veiligheidscijfers 1e kwartaal 2018
De burgemeester beantwoordt de vragen van de commissie.
Toezegging: de commissie wordt via een nadere mededeling geïnformeerd over de stand van zaken (nadere
analyse cijfers) m.b.t. verwarde personen.

7.8

Mededeling burgemeester over woninginbraken
De burgemeester beantwoordt de vraag van de commissie en bevestigt dat een goede zichtbaarheid van de
informatiewagen over woninginbraakpreventie van belang is en zal worden meegenomen in de evaluatie.

8.

Financiële overzichten commissie
Geen bijzonderheden.

9.1

Vaststellen toezeggingenlijst
In afwijking van het voorstel wordt (na stemming) besloten toezegging 1 vooralsnog te handhaven op de lijst.

10.

Rondvraag en Sluiting
Naar aanleiding van een vraag ter zake zegt wethouder mw. Bakker toe dat de in de programmabegroting
genoemde relevante beleidsnota’s (nota groenbeleid bijvoorbeeld) gebundeld zullen worden in een
overzichtsmap voor de raad via Notubox.
Alvorens de vergadering te sluiten bedankt de voorzitter namens de commissie wethouder mw. Bakker voor
haar continue en deskundige aanwezigheid en toelichtingen in de commissievergaderingen van de afgelopen
jaren (applaus).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2018
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
Toezegging: de commissie zal via een mededeling worden geïnformeerd over de implementatie van het
register nevenwerkzaamheden/financiële belangen van ambtenaren.
Toezegging: de in de programmabegroting genoemde diverse beleidsnota’s zullen in een mapje via Notubox
gebundeld worden ten behoeve van de raad
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