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

donderdag 18 oktober 2018
20.02 uur
22.59 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

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

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

•

Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel

•

CDA-fractie:
R.H. Rebel, mw. M. Vos-Breel

•

D66-fractie:
P. Lekkerkerker

•

PvdA-fractie:
S. van der Pas, mw. M.N. Leeuwin

•

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

•

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

•

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

•

SGP-fractie:
G.J. Bosch

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
K.S. Heldoorn, G. Rebel, mw. M. Verbeek
Rekenkamercommissie
J.C. Coster, voorzitter RKC
Mw. M. van den Berg, secretaris RKC

Afwezig:
•
•

R. Woudsma (CDA);
R.J.C. Bource (SGP)

Datum: 19-10-18

Blad: 1

1.

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

2.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van:
• De heren Woudsma en Bource

3.

Vaststellen vergaderorde
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda:
• Agendapunten 7.5 en 7.6. worden als eerste behandelpunten besproken.

4.

Vaststellen resumé(s) en notulen

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 21 juni 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2

Notulen van de vergadering d.d. 21 juni 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.3. Resumé van de gecombineerde commissies d.d. 28 juni 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.
4.4. Notulen van de gecombineerde commissies d.d. 28 juni 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.
5.

Informatie van het college.

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
• Mededeling van de burgemeester over het aantal wijkagenten wordt als agendapunt 7.8. behandeld.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
• De burgemeester deelt mee dat de commissie schriftelijk wordt geïnformeerd over de politiecijfers over
de afgelopen 3 kwartalen.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Er zijn geen insprekers.

7.

Behandelpunten.

7.5

Onderzoek informatiewaarde begroting en jaarstukken
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 8 november a.s. bij het agendapunt “Hamerstukken”
in te stemmen met het voorstel.
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7.6

Vergoeding externe leden rekenkamercommissie
Advies commissie:
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 8 november a.s. bij het agendapunt “Hamerstukken”
in te stemmen met het voorstel.

7.1

Herindeling van de regio
Geen nieuwe ontwikkelingen.

7.2

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Advies commissie:
De stukken kunnen worden behandeld in de raadsvergadering van 1 november a.s.
Toezegging
• De burgemeester gaat na of er nog recentere gegevens zijn m.b.t. de beleidsindicator aantal harde kern
jongeren (waarvan thans in begroting staat vermeld dat het kengetal is vervallen).

7.3

Belastingvoorstellen 2019
Advies commissie:
De voorstellen kunnen worden behandeld in de raadsvergadering van 1 november a.s.
Toezegging
• Wethouder Rebel gaat na of er samenwerking met bijvoorbeeld het waterschap bestaat inzake het
kwijtscheldingsbeleid.

7.4

Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per oktober 2018
Advies commissie:
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 1 november a.s.
Toezeggingen
• Wethouder Boom zal de vraag of er besluitvorming is geweest over de uitbreiding van het aantal
camperplaatsen (zie de tekst bij 3.8.1.) beantwoorden;
• De vraag of er aanvullende maatregelen nodig of gewenst zijn inzake de gratis VOG (zie 2.1.7) zal
worden beantwoord door / in afstemming met wethouder Hoelscher.

7.7

Opdracht aan hoor-/onderzoekscommissie
Advies commissie:
De commissie verzoekt enkele aanpassingen in de opdrachtformulering en werkwijze voor de in te stellen
commissie mee te nemen.
Toezegging(en)
• Het college zal deze signalen bij de definitieve besluitvorming over de opdracht meenemen;
• Via de griffie worden de CV’s van de commissieleden aan de raadsleden verstrekt.

7.8

Mededeling burgemeester inzake wijkagenten
De commissie spreekt haar sterke teleurstelling uit over de uitkomst (geen extra wijkagent voor Huizen) en
neemt kennis van de toelichting door de burgemeester.

8.

Financiële overzichten commissie
Geen bijzonderheden.
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9.

Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen:
• Toezeggingen nummers 4, 7 en 8 worden geschrapt.
• Toezeggingen nummers 1 (wordt 1e kwartaal 2019) en 3 (nog nader aan te geven door college) worden
qua planning geactualiseerd.
• Toegevoegd wordt dat naleving van de toezegging nummer 6 inmiddels (en vóór 1-11-2018) via het
nieuwe RIS (in GO) gewenst is.

9.

Rondvraag
• Burgemeester beantwoordt de vraag van de heer Bosch over de veiligheidsscan van burgemeesterwoningen, alsmede de vraag van de heer Holtslag over subsidiemogelijkheden voor de jachthaven om te
investeren in maatregelen voor bestrijding van diefstal en vandalisme.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.59 uur.

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 29 november 2018
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
• N.v.t.
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