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

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

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

VVD‐fractie:
mevrouw J H. Prins, W.H. Holtslag

CDA‐fractie:
R. Woudsma, mevrouw. M. Vos

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

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel

PvdA‐fractie:
Mevrouw M.N. Leeuwin, S. van der Pas

GroenLinks‐fractie:
P.P. Korzelius

ChristenUnie‐fractie:
W. Doorn (vanaf agendapunt 8), mevrouw M. Terlouw

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

SGP‐fractie:
R.J.C. Bource, G.J. Bosch
Met kennisgeving afwezig:
K. Gencer en mevrouw K. Rienstra
Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
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College
B. Rebel

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder
Rebel.
2.
Mededelingen
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Gencer en mevrouw
Rienstra. De heer Doorn komt later.
3.
Vaststellen vergaderorde
De vergaderorde wordt conform 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 d.d. 17 mei 2018
De voorzitter constateert dat het resumé en de notulen van de openbare vergadering d.d. 17 mei
2018 conform worden vastgesteld.
5.

Informatie van het college

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De voorzitter merkt op dat de ontvangen mededeling van de burgemeester over het Arhi‐traject
wordt behandeld bij agendapunt 7.1.
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
De voorzitter constateert dat er geen mondelinge mededelingen zijn.
5.3 Vragen aan het college
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.
6.
Spreekrecht voor burgers
De voorzitter constateert dat er geen sprekers zijn aangemeld.
7.

Behandelpunten

7.1 Herindeling van de regio
De voorzitter deelt mee dat overleg is geweest tussen de HBL‐gemeenten over het gezamenlijk
optrekken inzake de Arhi‐procedure.
Wethouder Rebel verwijst naar de mededeling van het college d.d. 15 juni jl. over het besluit van GS
om de Arhi‐procedure in de regio te verlengen. GS willen eerst afwachten hoe het nieuwe
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beleidskader herindelingen eruit gaat zien. Uiteindelijk zal de herindeling in deze regio op basis van
deze nieuwe beleidsregel worden getoetst. Deze week is een brief verzonden aan GS van de colleges
van Blaricum, Laren en Huizen als reactie op dit besluit. Hierin wordt aangedrongen op stopzetting
van alle voorbereidingen betreffende de Arhi in afwachting van het nieuwe beleidskader. Vandaag is
echter een verzoek van Berenschot ontvangen om medewerking te verlenen aan twee
bijeenkomsten voor ondernemers. De gemeente verleent hier geen medewerking aan. Het college
zal de vorming van het nieuwe beleidskader intensief volgen. Bestuurlijk zullen de drie colleges
gerichte actie ondernemen indien dit nodig is. Daarnaast roept de wethouder de politieke partijen op
om de opvattingen van de gemeente hieromtrent bij hun partijlijnen in Den Haag onder de aandacht
te brengen.
De heer Koning (Fractie Leefbaar Huizen) vraagt zich af of de drie gemeenten na eventuele
opschorting versneld in de procedure terechtkomen.
Wethouder Rebel vindt deze vraag lastig te beantwoorden, omdat dit afhankelijk is van het nieuwe
beleidskader. Hij benadrukt gebruik te maken van alle mogelijkheden om dit beleidskader te
beïnvloeden naar de wensen van de drie gemeenten.
Mevrouw Prins (VVD) complimenteert het college met deze voortvarendheid en is blij dat samen
wordt opgetrokken.
De heer Korzelius (GroenLinks) steunt de actie van het college, omdat het bizar is dat GS het
beleidskader willen afwachten en wel willen doorgaan met Berenschot. Hij stelt voor in de commissie
het concept naar Den Haag betreffende de oproep aan de politiek te bespreken om zodoende ook de
standpunten van de andere gemeenten te vernemen en de standpunten van de andere fracties over
het beleidskader. In de Tweede Kamer zitten fracties die dichter bij het voortraject zitten dan andere
fracties.
Wethouder Rebel is van mening dat dit een zaak van de partijpolitiek zelf is. Hij raadt de partijen aan
hun invloed in het voortraject zoveel mogelijk te benutten, in het bijzonder de coalitiepartijen die
dichter bij het vuur zitten.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt de stap van het college verstandig. Zij merkt op dat
haar lokale partij niet veel te sturen heeft in Den Haag.
De voorzitter constateert dat de commissie voldoende is geïnformeerd over dit onderwerp. De
commissie neemt met instemming kennis van de brief van de drie colleges.
7.2

Zienswijze gemeente m.b.t. programmabegroting 2019‐2022 en jaarrekening 2017 regio Gooi
en Vechtstreek
De voorzitter licht toe dat drie vragenrondes worden gehouden en wel over de punten uit de
programmabegroting die voor deze commissie van toepassing zijn, waarna de wethouder
gelegenheid krijgt de gestelde vragen te beantwoorden. Daarna volgt een tweede ronde over de
programmabegroting over punten die niet specifiek tot de diverse commissies behoren, omdat
gebleken is dat er behoefte is aan het stellen van algemene vragen. Ten slotte volgt een derde ronde
over de jaarrekening 2017 regio Gooi en Vechtstreek.
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Programmabegroting 2019‐2022 Gooi en Vechtstreek (ABM‐gerelateerde vragen/opmerkingen)
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of de begroting van 2019 en verder wordt bepaald op basis
van de begrotingen 2017 en 2018 of dat de werkelijke kosten bepalend zijn.
De heer Lekkerkerker (D66) is geschrokken over de wijze van presenteren. Bij de tabel op pagina 14
bijvoorbeeld is de betekenis van alle minnetjes volstrekt onduidelijk. De fractie heeft er moeite mee
de lasten als positief te zien en de baten als negatief. Door deze zaken wordt het lastig de begroting
snel en goed te kunnen begrijpen.
De fractie vraagt hoe een en ander tot stand komt en in welke mate op detailniveau naar een
dergelijke begroting wordt gekeken. Spreker vraagt waarom € 2 miljoen extra wordt uitgegeven bij
het programma Sturing.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is blij met het standpunt van het college niet in te stemmen
met de voorstellen om de overgebleven bedragen apart te bestemmen, maar deze terug te laten
vloeien naar de gemeenten.
Wethouder Rebel legt uit dat de begroting 2019 en verder is gebaseerd op een mix van voorgaande
begrotingen en werkelijke kosten. Naast de bekende posten worden ook specifieke trajecten
meegenomen, waardoor de begroting 2019 afwijkt ten opzichte van 2018. De wijze van presenteren
heeft de laatste jaren op deze manier plaatsgevonden. De wethouder verzoekt de heer Lekkerkerker
met specifieke suggesties te komen om de leesbaarheid te verbeteren. De begroting komt tot stand
via de portefeuille‐overleggen, waar dus ook de leden van het algemeen bestuur bij worden
betrokken. Normaal gesproken worden hier ook de portefeuillehouders Financiën bij betrokken,
maar vanwege de verkiezingen is dit nu niet gebeurd. Dit mag echter de kwaliteit van de begroting
niet nadelig beïnvloeden. De wethouder zegt toe de vraag over de extra € 2 miljoen voor het
programma Sturing schriftelijk te beantwoorden. De wethouder heeft goede nota genomen van de
opmerking van mevrouw Rebel over aparte potjes.
Programmabegroting 2019‐2022 Gooi en Vechtstreek (algemene vragen/opmerkingen)
De heer Woudsma (CDA) vraagt hoe de gemeenteraden worden betrokken bij de totstandkoming
van de nieuwe RSA.
Wethouder Rebel zegt dat deze vraag te maken heeft met de nieuwe regionale
samenwerkingsagenda. Hij verwijst naar pagina 6 van de Leidraad regiobestuur die als agendapunt
14 is behandeld tijdens de raadsvergadering van 4 juni jl. Hieruit blijkt dat er ruimte en gelegenheid is
voor de raad nieuwe speerpunten naar voren te brengen.
De heer De la Mar vraagt naar aanleiding van een zinsnede over de RSA of wat nu al onderdeel is van
de RSA nog begroot moet worden.
Wethouder Rebel wijst op het stappenplan waarin eerst een regionale samenwerkingsagenda wordt
opgesteld in samenspraak met de raad. Na vaststelling hiervan door de raden volgt het
uitvoeringsprogramma waarbij meer de diepte wordt ingegaan. Dit kan ertoe leiden dat er andere
speerpunten worden benoemd ten opzichte van de nu vast te stellen begroting. Dit kan
begrotingswijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019 tot gevolg hebben.
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De heer Van der Pas (PvdA) vraagt of een zienswijze moet worden ingediend in verband met een nog
te nemen raadsbesluit en dat qua timing niet past in de agenda van de regio.
Wethouder Rebel heeft hier ook zijn vraagtekens bij gehad. Sec is deze zienswijze echter correct. De
raad heeft nog niet besloten om de gelden structureel beschikbaar te stellen. Daarom is het terecht
deze zienswijze kenbaar te maken.
Jaarrekening 2017 regio Gooi en Vechtstreek
De heer De la Mar (D66) refereert aan de pittige opmerkingen die gisteren zijn gemaakt in de
commissie Fysiek Domein over de rol van de regio in de totstandkoming van de MRA. Hij vraagt zich
af welke invloed de gemeente heeft op de regio en de regio op de MRA.
Wethouder Rebel merkt op dat een discussie over de invloedsmogelijkheden van de gemeente op de
MRA van een andere orde is dan bespreking van de jaarstukken. Hij is bereid hier op een ander
moment uitvoeriger bij stil te staan en dit goed voor te bereiden om expliciet de voordelen van de
MRA en de invloedmogelijkheden van de regio aan te kunnen geven.
De voorzitter constateert dat de commissie voldoende informatie heeft gekregen voor behandeling
in de raad.
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 nemen het
voorstel mee terug naar de fractie.
‐ 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 heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt of het dividend dat terugkomt eventueel bestemd kan
worden voor evenementen of cultuur.
Wethouder Rebel zegt dat de gelden die binnenkomen niet zijn geoormerkt. Het staat de raad vrij
om elke bestemming te geven aan gelden die ter beschikking staan van de gemeenteraad. De
wethouder ziet echter graag dat deze middelen worden toegevoegd aan de algemene reserves,
omdat het begrotingsresultaat en het evenwicht fragiel is.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is blij met het positieve resultaat. De bestemming hiervan
kan divers zijn.
De voorzitter constateert dat de commissie voldoende informatie heeft gekregen voor behandeling
in de raad.
Advies commissie:
- De commissie neemt het verslag voor kennisgeving aan.
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8. Financiële overzichten commissie
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn.
9. Vaststellen toezeggingenlijst
9.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Toezegging 1. De telefonische bereikbaarheid. Op verzoek van mevrouw Prins (VVD) wordt het in de
vorige mededeling gemelde stappenplan betrokken bij de voortgangsinformatie.
Toezegging 4. Samenhang van financiële en maatschappelijke effecten van toekomstige
bezuinigingen. De heer Koning (Leefbaar Huizen) wil deze toezegging handhaven, omdat dit een
extra controlemiddel is. In meerderheid wordt echter besloten dit punt af te voeren.
Toezegging 6. Bundelen van in de programmabegroting genoemde beleidsnota’s.
De heer Woudsma (CDA) heeft deze vraag uitgebreider gesteld en verzoekt ook de beleidsnota’s
genoemd in raadsvoorstellen te inventariseren.
Toezeggingen 2, 3 en 5 worden conform voorstel gehandhaafd.
10. Rondvraag en Sluiting
Mevrouw Prins (VVD) is verbaasd dat zij niets in de media gelezen heeft over de recente auto‐
inbraken. Zij vraagt de burgemeester om bij dit soort incidenten actief gerichte communicatie naar
de burgers in te zetten ter preventie van meer inbraken.
Wethouder Rebel heeft van de burgemeester begrepen dat hij de commissie schriftelijk hierover zal
informeren.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) merkt op dat zij eerder ook vragen over auto‐inbraken heeft
gesteld. Zij ziet de beantwoording van de burgemeester graag tegemoet.
De voorzitter dankt de commissieleden voor hun inbreng in deze laatste commissievergadering voor
het zomerreces.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 september 2018.
De commissiegriffier,

De voorzitter,
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