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

donderdag 7 maart 2019
20.00 uur
21:12 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

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


VVD-fractie:
W.H. Holtslag, J. Ribberink



Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel



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



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



PvdA-fractie:
S. van der Pas, N. Honing



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



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



ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, mw. D.I. Doorn



SGP-fractie:
G.J. Bosch

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

Afwezig:





Mw. M. Terlouw (CU)
Mw. J.H. Prins (VVD)
R. Woudsma (CDA)
R.J.C. Bource (SGP)

Datum: 08-03-19

Blad: 1

1.

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

2.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van:
 Mw. Terlouw;
 Mw. Prins
 Dhr. Woudsma
 Dhr. Bource

3.

Vaststellen vergaderorde
De commissie besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

4.

Vaststellen resumé en notulen

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 24 januari 2019
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare vergadering d.d. 24 januari 2019
Na een redactionele correctie op pag. 3 (jeugdgroep) door de commissie vastgesteld.

5.

Informatie van het college.

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)



Mededeling van wethouder Rebel over toelichting op het financiële overzicht inzake SPUK-begroting 2019
wordt onder agenda punt 8 besproken.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mededelingen.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Geen gebruik van gemaakt.

7.

Behandelpunten.

7.1

Jaarverslag 2018 en conceptjaarplan 2019 van de rekenkamercommissie (RKC)
De vragen van de commissie worden door de voorzitter van de rekenkamercommissie beantwoord, waarbij
hij de commissie voor haar suggesties m.b.t. onderwerpen voor de groslijst bedankt. De fracties zullen
overigens nog nader gelegenheid krijgen voor het doen van suggesties.
Toezegging(en)


De groslijst (incl. de criteria voor plaatsing van onderwerpen daarop) wordt door de secretaris van de
RKC gezonden aan de commissie

Datum: 08-03-19

Blad: 2

8.

Financiële overzichten commissie
Door de heer Koning wordt een verduidelijking gevraagd naar aanleiding van de mededeling van wethouder
Rebel over de SPUK-begroting 2019: hoe zijn de bedragen nu samengesteld?
Burgemeester Heldoorn zegt toe dat een schriftelijke verduidelijking zal worden nagezonden.

9.

Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.
 Toezeggingen nummers 5, 6 en 7 worden geschrapt.
 Toezegging nummer 2 wordt aldus geactualiseerd:
“Veiligheidscijfers 2018 zijn besproken in de commissievergadering van 24-1-2019 en op 29-1-2019 is de
veiligheidsmonitor 2017 aan de raad toegezonden”.

10.

Rondvraag
 Burgemeester Heldoorn zegt toe dat de vraag van de heer Holtslag over de stand van zaken/voortgang
rondom de externe commissie integriteit schriftelijk zal worden beantwoord.
 Burgemeester Heldoorn attendeert de raad op de terugplaatsing van de prachtig gerestaureerde Huizer
botter (schaalmodel) in de raadzaal (vrijdag 8 maart).
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.12 uur.

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 18 april 2019
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
 Toezegging van wethouder (burgemeester) dat de commissie schriftelijk wordt geïnformeerd over de
stand van zaken c.q. voortgang rondom de externe commissie integriteit.

Datum: 08-03-19

Blad: 3

