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

donderdag 21 juni 2018
20.00 uur
20.40 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
J.W. Meijerman (voorzitter)
W.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:
Mw. M.N. Leeuwin, S. van der Pas



GroenLinks-fractie:
P.P. Korzelius



ChristenUnie-fractie:
W. Doorn (vanaf agendapunt 8), mw. M. Terlouw



Fractie Leefbaar Huizen:
F.E.R. Koning, B. van Woerkom



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

Met kennisgeving afwezig:
Mw. K. Rienstra
Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
B. Rebel

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering, meldt de berichten van verhindering en heet allen welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

Datum: 22-06-18

Blad: 1

3.

Vaststellen vergaderorde
Conform de agenda vastgesteld.

4.
Vaststellen resumé en notulen
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 17 mei 2018
4.2. Notulen van de openbare vergadering van 17 mei 2018
Het resume en de notulen worden conform vastgesteld.
5.
5.1

Informatie van het college.
Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Betrokken bij agendapunt 7.1.

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
Wethouder Rebel schetst de ontwikkelingen sinds de vorige vergadering en verwijst naar de deze week
verzonden brief aan GS van de colleges van Blaricum, Huizen en Laren waarin op uitstel van alle arhiactiviteiten wordt aangedrongen. Overigens zijn toch informatieavonden voor ondernemers gepland door
Berenschot; Huizen zal daaraan geen medewerking verlenen. Verder roept hij de politieke partijen op om
langs hun partijlijnen ook de fracties in de Tweede Kamer te benaderen en de Huizer opvattingen onder de
aandacht te brengen. Na beantwoording van enkele vragen neemt de commissie met instemming kennis van
de brief van de 3 colleges.

7.2

Zienswijze gemeente m.b.t. programmabegroting 2019-2022 en jaarrekening 2017 regio Gooi en
Vechtstreek
Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie waarbij hij toezegt om de vraag over de
toegenomen kosten op het programma Sturing schriftelijk te beantwoorden.
Advies commissie:
- de commissie adviseert de raad in meerderheid (vertegenwoordigers van de fracties van VVD, CDA,
Leefbaar Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, SGP) in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers
van de fracties van PvdA, D66 en Dorpsbelangen Huizen behielden hun standpunt voor.
- de commissie adviseert het voorstel als behandelpunt te bespreken in de raadsvergadering van 5 juli a.s.

7.3

Jaarverslag 2017 Bank Nederlandse Gemeenten
De commissie neemt het verslag voor kennisgeving aan.

8.

Financiële overzichten commissie
Geen bijzonderheden.

9.1

Vaststellen toezeggingenlijst
Conform het voorstel wordt in meerderheid besloten toezegging 4 te verwijderen van de lijst.
Aan toezegging 1 wordt toegevoegd dat het in de vorige mededeling gemelde stappenplan wordt betrokken
bij de voortgangsinformatie.

Datum: 22-06-18

Blad: 2

10.

Rondvraag en Sluiting
Naar aanleiding van een aantal recente auto-inbraken merkt mw. Prins op dat zij daarover niets heeft
gelezen in de media; zij vraagt de burgemeester om bij dit soort incidenten actief gerichte communicatie in te
zetten ter preventie van meer inbraken; wethouder Rebel heeft van de burgemeester begrepen dat hij
schriftelijk de commissie hierover nader zal informeren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 september 2018
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
Toezegging: de commissie zal schriftelijk worden geïnformeerd over de op burgers gerichte communicatie
n.a.v. auto-inbraken.

Datum: 22-06-18

Blad: 3

