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

donderdag 29 november 2018
20.00 uur
22.40 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

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


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



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel



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



D66-fractie:
P. Lekkerkerker



PvdA-fractie:
S. van der Pas, K. Gencer



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



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



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



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

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
K.S. Heldoorn, B. Rebel
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
J. van der Zwan, regionaal commandant
J. Huizing, adviseur
F. Kos, postcommandant Huizen

Datum: 30-11-18

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De commissie besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen, met inachtneming van een toegevoegd
agendapunt 7.8.

4.

Vaststellen resumé(s)

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 18 oktober 2018
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2

Notulen vergadering d.d. 18-10-2018
Overeenkomstig de daartoe strekkende voorstellen van mevrouw Rebel (aanduiding juiste fractie op pag. 9),
de heer Korzelius (alinea inzake afvalstoffenheffing op pag.4/5) en de burgemeester (passage op pag.13 en
zinsdeel op pag.17) stemt de commissie in met die wijzigingen van de notulen (zie bijlagen in GO voor
gewijzigde teksten).
Voor het overige zijn de notulen ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

5.

Informatie van het college.

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De volgende mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de commissie voor
kennisgeving aangenomen.
 Mededeling van burgemeester Heldoorn over planning integraal veiligheidsplan, voortgang subsidies
PKVW en maatregelen rondom jaarwisseling 2018-2019.
De mededeling van burgemeester Heldoorn over de verdere daling van geregistreerde misdrijven in Huizen
wordt als agendapunt 7.8. behandeld.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelingen mededelingen.

5.3


Vragen aan het college
Burgemeester Heldoorn beantwoordt de vragen van mevrouw Vos en de heer Woudsma (CDA) over de
capaciteit van de politie. Aansluitend meldt mw. Vos de reactie van de minister op de Kamervragen van het
CDA over dit onderwerp.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Geen gebruik van gemaakt.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen vanuit de commissie over de inzet van het college inzake de
regionale samenwerking in het licht van de recente besluitvorming van GS tot beëindiging van het
fusieproces.
De commissie besluit om dit vaste agendapunt (herindeling) te laten vervallen en heeft geen behoefte aan
een nieuw vast agendapunt over regionale samenwerking/versterking bestuurskracht, ervan uitgaande dat
agendering van dat onderwerp aan de orde is als daartoe voorstellen zijn of actuele ontwikkelingen spelen.
Wethouder Rebel zegt toe de commissie actief te blijven informeren over dit onderwerp.
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7.2

a. Raadsinformatiebrief Veiligheidsregio GV oktober 2018;
b. Raadsinformatiebrief Veiligheidsregio GV over verkenning samenwerking met VR Flevoland
De brieven worden kort besproken en de commissievragen ter zake beantwoord.
Advies commissie: beide brieven kunnen in de rubriek A worden geplaatst op de lijst van ingekomen stukken
voor de raadsvergadering van 13 december a.s.

7.3

Verslaglegging vergadering werkgroep raadsleden van de Veiligheidsregio GV d.d. 20-11-2018
Advies commissie: na beantwoording van een vraag over het ontwerp beleidsplan 2019-2022 voor
kennisgeving aangenomen.

7.4

Zienswijze brandrisicoprofiel 2018 en dekkingsplan 3.0
Door de commissie worden diverse vragen gesteld, die beantwoord worden door de burgemeester en de
adviseurs vanuit de veiligheidsregio. De burgemeester licht desgevraagd toe dat de 2e aan de instemming
verbonden voorwaarde moet worden beschouwd als een inspanningsverplichting en bestuurlijke ambitie,
maar niet het karakter van een garantie heeft.
Advies commissie:
De meerderheid van de commissie (alle fracties met uitzondering van de VVD) adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordiging van de VVD-fractie neemt het voorstel mee terug voor overleg
met de fractie (en zal nog terugkoppelen of zij met de formulering van de 2e voorwaarde, gehoord de
toelichting van de burgemeester daarover, alsnog kan instemmen).

7.5

Begrotingsactualisering 2018-2022
Wethouder Rebel beantwoordt de vragen vanuit de commissie en zegt toe op enkele vragen schriftelijk te
antwoorden.
Advies commissie:
De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA,
Dorpsbelangen Huizen, CU en SGP, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigingen van de fracties van Leefbaar Huizen en GroenLinks behielden een standpunt voor en namen het
voorstel mee terug voor overleg met de fractie, in afwachting van de toegezegde beantwoording.
Toezeggingen
 Wethouder Rebel zegt toe dat het college schriftelijk de nog openstaande vragen zal beantwoorden over
de redenen voor doorschuiven naar 2019 van bedragen voor het digitaal sociaal plein (€ 120.000,-) en
voor een deel van de incidentele kosten voor nieuwbouw gymzaal Springplank (€ 45.000,-; wat gebeurt
met de andere helft van het bedrag ad € 92.086,- ?);

verder zegt hij toe dat de bijlage 1 voortaan ook van een paginanummering zal worden voorzien.

7.6

Kredietvoorstel tijdelijke formatie uitbreiding Burgerzaken
Burgemeester Heldoorn beantwoordt enkele vragen (effect wegvallen fusie, relatief lage formatiecapaciteit
team BUZ, welke structurele investering nodig) en zegt toe op deze en enige andere vragen met een nader
memo terug te komen.
Advies commissie: in afwachting van het memo nemen alle fracties het voorstel mee terug naar de fracties;
het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 13 december a.s.
Toezegging
 Het college zal in een memo de vragen beantwoorden over het proces: waarom dit voorstel zo kort na de
begrotingsbehandeling, welke keuze heeft de raad nog (voor 2018) nu al uitvoering is gegeven aan de
uitbreiding (collegebesluit), wanneer wordt duidelijk welke structurele extra bezetting nodig is nu de fusie
niet doorgaat.
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7.7

Regionale Samenwerkings Agenda (RSA)
Wethouder Rebel licht toe op welke wijze het college hiermee aan de slag is gegaan en schetst het vervolg
voor de raad (tijdig een raadsvoorstel inzake de Huizer zienswijze, commissie- en raadsbehandeling daarvan
in januari 2019).
Mw. Rienstra geeft aan dat beide raadsambassadeurs blij zijn met deze aanpak.

7.8

Mededeling burgemeester over daling geregistreerde misdrijven in Huizen.
De vragen ter zake van de VVD-fractie worden door de burgemeester beantwoord.

8

Financiële overzichten commissie
Geen opmerkingen

9.

Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.
 Toezegging nummer 5 wordt geschrapt.

9.

Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.40 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2019
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
 Toezegging van wethouder Rebel dat het college de commissie actief zal blijven informeren over
voortgang/ontwikkelingen in de regionale samenwerking (i.v.m. wegvallen fusie)
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