Notulen van de openbare commissievergadering ABM
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Eindtijd:
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Raadzaal gemeentehuis van Huizen
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Voorzitter en commissiegriffier
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Fractie Dorpsbelangen Huizen:
Mw. M.K. Rebel



CDA‐fractie:
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SGP‐fractie:
G.J. Bosch
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R. Woudsma (CDA)
Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
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College
Burgemeester K.S. Heldoorn
Rekenkamercommissie
J.C. Coster (voorzitter)
Mw. M.J. van den Berg (ambtelijk secretaris)

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de voorzitter
en de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie.
2.
Mededelingen
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de volgende commissieleden:
mevrouw Terlouw (ChristenUnie), zij wordt vervangen door mevrouw Doorn; de heer Bource (SGP),
hij wordt vervangen door de heer Bosch en mevrouw Prins (VVD), zij wordt vervangen door de heer
Ribberink. De heer Woudsma komt later. (Noot commissiegriffier: dhr. Woudsma was niet meer
aanwezig.
3.
Vaststellen vergaderorde
De voorzitter constateert dat de vergaderorde ongewijzigd wordt vastgesteld.
4.

Vaststellen resumé en notulen

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 24 januari 2019
De voorzitter constateert dat het resumé van de openbare vergadering d.d. 24 januari 2019 conform
wordt vastgesteld.
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 24 januari 2019
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen) merkt op dat de burgemeester in zijn bijdrage bij agendapunt 6.3
heeft gesproken over een jeugdgroep in plaats van een jeugdbende. Aan het eind van zijn bijdrage
wordt echter gesproken over aanhouding van twee leden van een jeugdbende.
Burgemeester Heldoorn zegt dat men dit in de context moet zien en dat het eenieder vrij is om over
jeugdbendes te praten. Hij stelt voor dit in de tekst te corrigeren.
De voorzitter constateert dat de notulen van de openbare vergadering d.d. 24 januari 2009 gewijzigd
worden vastgesteld.
5.

Informatie van het college

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De voorzitter meldt dat de ontvangen mededeling van wethouder Rebel over de SPUK‐subsidie 2019
wordt behandeld bij agendapunt 8.
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5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
De voorzitter constateert dat er geen mondelinge mededelingen zijn.
5.3 Vragen aan het college
De heer Koning (Leefbaar Huizen) dankt het college en de ambtenaren voor de snelle reactie op zijn
vragen over graffiti tijdens de vorige commissievergadering.
6.
Spreekrecht voor burgers
De voorzitter constateert dat er geen sprekers zijn aangemeld.
7.

Behandelpunten

7.1 Jaarverslag 2018 en Conceptjaarplan 2019 van de rekenkamercommissie
De voorzitter licht toe dat de commissie wordt gevraagd het jaarverslag te behandelen en het
conceptjaarplan te bespreken en suggesties te doen.
De heer Korzelius (GroenLinks) complimenteert de rekenkamercommissie voor het mooie en
compacte verslag en de uitkijk naar het komend jaar. Over de afronding van het onderzoek
burgerparticipatie op pagina 19 vraagt hij welke andere casussen dan de Keucheniusstraat aan de
orde komen. Daarnaast wil hij nader worden geïnformeerd over de constatering in de evaluatie die
door de rekenkamercommissie zelf is uitgevoerd dat de missie en visie verbetering behoeven. Er
vinden verschillende onderzoeken plaats, te weten een quickscan, een kort verkennend onderzoek
en een uitgebreider onderzoek. De fractie vraagt zich af welke criteria gehanteerd worden bij de
keuze welk onderzoek bij welk onderwerp wordt toegepast. Over het budget is de fractie benieuwd
of de rekenkamercommissie circa € 1 per inwoner voldoende acht. Ten slotte vraagt spreker zich af
hoe landelijk wordt gedacht over het standpunt dat het onwenselijk wordt geacht om ook raadsleden
in de rekenkamercommissie aan te stellen.
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vindt het een heldere rapportage en heeft geen aanvullende
vragen.
De heer Doorn (ChristenUnie) kan zich vinden in beide rapportages. Hij constateert dat het budget
2018 niet is opgemaakt en stelt dat de gemeente zichzelf daarmee tekort doet. Nagedacht moet
worden wat men met de Rekenkamer wil. De fractie vraagt of het budget voor 2019 wel wordt benut
en of men dan niet tegen capacitaire problemen aanloopt.
De heer Bosch (SGP) heeft dezelfde vragen als GroenLinks. Aanvullend vraagt hij welke verbeteringen
het betreft en wat er nog meer op de groslijst staat.
De heer Holtslag (VVD) sluit zich aan bij de lovende woorden over het rapport. Voor 2019 vraagt hij
of de Rekenkamer onderzoek kan doen naar de uitvoering van en het beleid voor die uitvoering voor
diverse uitbestedingen bij langlopende projecten, zoals bij de energietransitie, de mobiliteit en de
Omgevingswet en wat dit impliceert voor de ambtelijke organisatie. Dit om te voorkomen dat
achteraf geconcludeerd wordt dat de gemeente dit zelf ook had kunnen doen. Over de
aanbevelingen vraagt de fractie zich af of de Rekenkamer ook gekeken heeft of aanbevelingen uit het
verleden zijn opgevolgd, zoals het maken van een lijst van nevenwerkzaamheden van ambtenaren.
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De heer Van der Pas (PvdA) vindt het een goed leesbaar en duidelijk rapport. Hij is benieuwd naar de
uitkomst van het onderzoek naar burgerparticipatie. Over de groslijst vraagt hij wanneer de
commissie wordt gevraagd ideeën hiervoor aan te dragen en aan welke criteria een onderzoek moet
voldoen. Hij is benieuwd naar de informatiepositie van het college ten opzichte van bijvoorbeeld de
politie en het ministerie. Hij vraagt zich af hoe het doe‐mee‐onderzoek van de NVVR vorm gaat
krijgen.
Mevrouw Vos‐Breel (CDA) heeft met waardering kennisgenomen van het rapport. Wat de groslijst
betreft, wil de fractie graag onderzocht hebben wat het beleid is omtrent de subsidies, zoals de
budgetprestatie incidentele subsidies. Zij vraagt of tegemoet wordt gekomen aan de gestelde
voorwaarden en wat de langetermijneffecten daarvan zijn.
De heer Lekkerkerker (D66) dankt voor het prima rapport en heeft niets toe te voegen aan hetgeen
er is gezegd.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft veel waardering voor de rekenkamercommissie en de
uitgevoerde onderzoeken in 2018. Zij vraagt bevestiging van haar constatering dat het gevraagde
budget van € 6000 weer terug is gegaan naar het begrotingsresultaat, omdat de
rekenkamercommissie het budget wilde behouden. Zij wenst de rekenkamercommissie succes met
het Jaarplan 2019.
De heer Coster (rekenkamercommissie) dankt voor de waardering en de positieve suggesties. Over
burgerparticipatie zegt hij dat dit drie casussen betrof die grondig zijn onderzocht en apart zijn
beschreven, te weten de Keucheniusstraat, eenzaamheid en De Boerderij. Daarnaast zijn tientallen
andere trajecten onderzocht. In het rapport wordt hier kort op ingegaan. Uit alle onderzoeken zal
een totaalplaatje ontstaan. Het rapport is bijna gereed. Na het ambtelijk wederhoor gaat de
definitieve versie voor wederhoor naar het college, waarna dit in de commissie wordt besproken. In
iedere casus zijn enthousiaste discussiegroepen geweest met diverse samenstellingen. Met deze
input wil de rekenkamercommissie het college tijdig bouwstenen aanleveren om de ingezette
trajecten verder invulling te kunnen geven. Over de te verbeteren missie zegt hij dat gestart is met
een nieuwe ploeg. Gekeken is of deze ploeg op dezelfde wijze invulling wil geven en wat geleerd kan
worden uit het verleden en van andere Rekenkamers. Binnenkort wordt daarover onder leiding van
een deskundige gediscussieerd. Er zijn al stappen gezet. De regelingen zijn tegen het licht gehouden
en de website is vernieuwd. Tevens wordt getracht burgers en raadsleden actiever te betrekken. Er is
een protocol voor het bepalen welk onderzoek bij welk onderwerp wordt gehanteerd. Hierin spelen
het financiële en publiekelijke belang een rol, alsmede de actualiteit. Vandaar dat in het budget
ruimte nodig is om direct te kunnen inspelen op suggesties en de actualiteit.
Het budget is tot nu toe altijd voldoende geweest. Dit zal echter in de toekomst krapper worden,
omdat er meer activiteiten worden ontwikkeld en doordat de nieuwe plaatsvervangend voorzitter in
staat is actiever deel te nemen aan congressen en dergelijke. Tevens zal meer tijd gestopt moeten
worden in het vervangen van de huidige voorzitter, dat ook meer druk op het budget geeft.
De Rekenkamer heeft zich duidelijk uitgesproken over de rol van raadsleden in de
rekenkamerfunctie. Het is belangrijk dat in de rekenkamercommissie ook raadsleden zitting hebben.
Door een goed evenwicht tussen coalitie en oppositie is het goed functioneren voldoende
gewaarborgd. Bovendien is de lokale inbreng van belang om actueel in te kunnen spelen op
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belangrijke zaken voor de gemeente. Ook vindt de rekenkamercommissie het van belang de raad in
zijn kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen ondersteunen. De rekenkamercommissie
heeft dit wetsvoorstel met verve verdedigd. In de NVRR waren de verhoudingen fifty‐fifty. In
rekenkamercommissies van grotere gemeenten hebben geen raadsleden zitting en ook Binnenlandse
Zaken was er geen voorstander van. Met subsidie van Binnenlandse Zaken is een dreigende
scheuring gelijmd. Gezocht is naar mogelijkheden om de rol van de raadsleden te waarborgen. De
rekenkamercommissie heeft meerdere malen een brief geschreven en met argumenten aangegeven
hoe belangrijk men het vindt dat de huidige rekenkamerfunctie in stand wordt gehouden. Mocht het
toch anders uitpakken, dan zal de rekenkamercommissie naar een oplossing zoeken die recht doet
aan de positieve kanten en hier toch een behoorlijke invulling aan gegeven kan worden.
Het budget is in 2017 niet opgemaakt, omdat een deel daarvan op verzoek van Financiën is
doorgeboekt naar 2018. Dit hoorde nog bij het onderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden, maar
dat in 2018 is betaald. Vandaar het budget van € 6000. In feite is er nu weer hetzelfde aan de orde. Er
is enige tijd nodig geweest voor het instellen van de nieuwe rekenkamercommissie en er is meer tijd
nodig geweest voor een onderzoek. Hierdoor is het budget voor 2018 voor een deel gebruikt en
komt de rest van de declaratie in 2019. Hierover is overleg met Financiën. Tot nu toe is de
rekenkamercommissie echter altijd met de budgetten uitgekomen. De rekenkamercommissie komt
tijdig met voorstellen voor ophoging van het budget als er meer activiteiten worden ontplooid dan
gepland. De capaciteit mag er niet onder lijden. Indien nodig komt men met voorstellen.
De heer Coster weet niet precies wat er allemaal op de groslijst staat. Hij zal een afschrift hiervan
toesturen. Onderzoek naar het beleid omtrent subsidies is één van de onderwerpen die hierop staat
en zal in de nabije toekomst aan de orde komen. Hij vindt het een waardevolle suggestie onderzoek
te doen naar de uitvoering van en het beleid voor de uitvoering van diverse uitbestedingen bij
langlopende projecten. Dit is actueel en zal op de lijst blijven staan. De rekenkamercommissie
probeert zo veel mogelijk te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, maar heeft ook aandacht voor de
ambtelijke organisatie die men niet in de wielen wil rijden. Soms kan een onderzoek voor alle
activiteiten uitgevoerd worden, zodat deze als bouwsteen meegenomen kan worden. In het verleden
is onderzoek gedaan naar het opvolgen van aanbevelingen uit het verleden. Gebleken is dat in
Huizen bijna alle aanbevelingen worden overgenomen en dat deze in de organisatie
geïmplementeerd werden voor zover dat mogelijk was. Er is altijd goed overleg geweest indien dit op
problemen stuitte. Eén van de aanbevelingen van dat onderzoek was dat er in de gemeentelijke
organisatie iemand was die dat jaarlijks bijhoudt en daarover rapporteert. De rekenkamercommissie
blijft kritisch volgen of dit alles dekt. Tevens zal de rekenkamercommissie kijken naar ideeën over de
informatiepositie van het college en de raad. Het doe‐mee‐onderzoek is een landelijk onderzoek
onder auspiciën van de NVRR. Hierbij wordt gekeken naar toegankelijkheid van gebouwen of functies
in de gemeente voor gehandicapten in overleg met daarvoor verantwoordelijke internationale
organisaties. De gegevens komen de komende weken binnen. Hieruit zal blijken wat er in Huizen
moet gebeuren. Uit allerlei geledingen zullen mensen worden benaderd om hieraan mee te werken.
De Rekenkamer gelooft sterk in samenwerking. Om allerlei redenen, zoals fusies en samenvoegingen,
is dit tot nu toe in deze regio niet erg van de grond gekomen. Momenteel is een kring opgericht van
Rekenkamers in Gooi en Vechtstreek. Dit geeft een goed beeld van wat er in de verschillende
Rekenkamers speelt, wat voor ervaringen men heeft met onderzoekbureaus en waar kan worden
samengewerkt. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk onderzoek naar jeugdzorg met Gooise
Meren. Er is halfjaarlijks overleg en er is veel e‐mailcontact. Ook met BEL is in mei een bijeenkomst,
maar dit contact verloopt moeizaam.
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Tweede termijn
De heer Korzelius (GroenLinks) dankt voor de beantwoording en heeft geen aanvullende vragen
meer.
De heer Doorn (ChristenUnie) dankt voor de uitgebreide beantwoording. Over het budget merkt hij
op dat hij niet bang is voor een overschrijding, maar voor een onderschrijding. Hiermee doet de
gemeente zichzelf tekort. Hij is blij met de toezegging dat de groslijst wordt toegestuurd. Spreker is
benieuwd wat de heer Holtslag beoogt met het voorstel een onderzoek te doen naar de inzet van
derden en waarom een groslijst wordt vastgesteld. Volgens hem staan nevenactiviteiten al op de
actielijst.
De voorzitter merkt aanvullend op dat de lijst met nevenactiviteiten van ambtenaren al op de
toezeggingenlijst staat onder punt 4. De commissie wordt in het tweede of derde kwartaal hierover
nader geïnformeerd.
De heer Holtslag (VVD) merkt op dat dit een voorbeeld was om de procedure van het opvolgen van
aanbevelingen te checken en of de procedure is ingebed in het werk van de Rekenkamer. De heer
Coster heeft deze vraag uitvoering beantwoord. Over zijn suggestie te kijken naar de inzet van derde
partijen legt hij uit dat dit vooral de lange termijn betreft en dat dit impact heeft op de ambtelijke
organisatie en de kosten. Het gaat erom naar het beleid van uitbesteden te willen kijken. De VVD
vindt dit een prima punt om bij de Rekenkamer neer te leggen, omdat deze commissie onafhankelijk
is en kan kijken of in het beleid wellicht aanpassingen nodig zijn en of dit opgevolgd wordt.
De heer Doorn (ChristenUnie) merkt op dat dit om intern beleid gaat. Hij vraagt zich af of dit bij de
Rekenkamer neergelegd moet worden, omdat dit om organisatie gaat. Wellicht kan dit bij het
vaststellen van het programma voor de rekenkamercommissie verder worden besproken.
De heer Holtslag (VVD) stelt voor om bij het toesturen van de groslijst ook de criteria die daaraan ten
grondslag liggen mee te sturen. Dan is er meer inzicht in welke projecten de Rekenkamer wel of niet
zou kunnen en willen aanpakken.
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt duidelijkheid over het moment dat de commissie ideeën kan
aandragen voor de groslijst.
Mevrouw Vos‐Breel (CDA) bedankt voor de uitgebreide toelichting.
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) dankt voor de uitvoerige beantwoording. Zij benadrukt dat
het niet om ‘haar’ € 6000 ging, maar dat zij daar een vraag over had.
De heer Bosch (SGP) dankt ook voor de uitvoerige beantwoording en het ontvangen rapport.
De heer Coster (rekenkamercommissie) benadrukt dat het opvolgen van aanbevelingen is ingebed in
de procedure van de Rekenkamer. Gekeken wordt wat door de gemeentelijke functionaris die is
aangesteld op basis van de aanbeveling van de Rekenkamer naar voren wordt gebracht en of de
rekenkamercommissie daarop aanvullingen nodig acht. Als dit aan de orde is, wordt dit
gecommuniceerd. Daarnaast wordt gekeken of het daadwerkelijk is geïmplementeerd. Bij
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uitbesteding van werk zal ook worden gekeken naar andere dan verbonden partijen. De secretaris zal
de groslijst en de criteria aan de commissieleden versturen. Dit is tot nu toe niet gedaan, omdat de
Rekenkamer de commissie wil activeren om met actuele ideeën te komen. De heer Coster dankt voor
de suggesties die vandaag naar voren zijn gebracht. Het is de bedoeling dat er twee momenten per
jaar zijn voor suggesties. Eén is bij de behandeling van het jaarverslag en het jaarplan en een ander
moment is later in het jaar als de fracties worden benaderd voor het doen van suggesties. Deze
suggesties zullen met het presidium worden afgestemd, zodat de groslijst wordt beperkt tot een
aantal zaken waarvoor is gekozen.
De heer Van der Pas (PvdA) is heel blij met de toelichting over de groslijst en dat ook mensen uit
andere commissies hierbij kunnen worden betrokken.
De voorzitter constateert dat de commissie voldoende is geïnformeerd over dit onderwerp. Het
jaarverslag en het jaarplan worden niet in de raad behandeld.
8. Financiële overzichten commissie
De voorzitter verwijst naar de aanvullende mededeling van wethouder Rebel over de SPUK‐subsidie.
De heer Koning (Leefbaar Huizen) verwijst naar de vraag tijdens de commissie Sociaal Domein over
het verschil in bedragen in de SPUK‐begroting in het raadsvoorstel en in het commissie‐overzicht.
Ondanks de beantwoording van de wethouder is het nog niet duidelijk waar het bedrag van mutaties
baten vandaan komt. Dit is uit de begroting moeilijk af te leiden. Hij verzoekt om een verdere
schriftelijke uitleg hoe dit bedrag is samengesteld.
Burgemeester Heldoorn zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden.
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn.
9. Vaststellen toezeggingenlijst
9.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering
Toezegging 1, telefonische bereikbaarheid 1‐1‐2. Burgemeester Heldoorn heeft contact gehad met
zijn collega in Gooise Meren. De betrokken medewerkers van beide gemeenten bereiden een
gezamenlijk brief voor aan de aanbieders van de GSM‐verbindingen. Afgesproken is hier samen in op
te trekken. De burgemeester houdt de commissie op de hoogte van de vorderingen. Het is niet zeker
of dit in het eerste kwartaal nog lukt. De voorzitter constateert dat deze toezegging gestand wordt
gedaan. Als dit niet in het eerste kwartaal lukt, zal dit zo spoedig mogelijk aan het begin van het
volgende kwartaal gebeuren.
Toezegging 2, periodieke informatie over woninginbraken. De voorzitter stelt voor de tekst onder het
kopje opmerkingen/voortgang te actualiseren en te vervangen door: “De veiligheidscijfers 2018 zijn
besproken in de commissie ABM op 24 januari 2019 en op 29 januari 2019 is ook de
veiligheidsmonitor 2017 aan de raad toegezonden.” De heer Holtslag (VVD) heeft zelf ook de tekst
gewijzigd. Het komt erop neer dat in ieder geval de veiligheidscijfers naar de raad gestuurd moeten
worden. De toezegging over periodieke informatie over woninginbraken zou ook op veiligheid van
toepassing kunnen zijn. De voorzitter stelt voor de toezegging te herformuleren en veiligheid op te
nemen in plaats van alleen woninginbraken. Burgemeester Heldoorn merkt op dat de toezegging is
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ingevuld. Verder moet gekeken worden welke toezeggingen er al in het beleid zijn opgenomen. De
raad kan het college hieraan houden. Hij adviseert de toezegging te handhaven in het kader van het
veiligheidsplan. Hij zal checken of woninginbraken ook in de veiligheidscijfers zijn opgenomen. In het
beleid staat dat hierover regelmatig gerapporteerd wordt en dit wordt hierin dan ook meegenomen.
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt of deze toezegging geëvalueerd kan worden en bij de
commissievergadering te bezien of deze geschrapt kan worden. Burgemeester Heldoorn zal dit doen.
Toezegging 3 en 4 blijven gehandhaafd.
Toezegging 5 en 6 zijn inmiddels afgehandeld en worden van deze lijst afgevoerd.
Toezegging 7, informatievraag over stoppen van onderzoeken door de politie voorleggen aan DVC.
Burgemeester Heldoorn merkt op dat hierover al een mededeling aan de raad is gedaan na de
betreffende DVC‐vergadering. Dit is ook een antwoord op de vraag die de heer Van der Pas net aan
de rekenkamercommissie heeft gesteld. In het DVC‐overleg heeft hij aangegeven dat deze raad het
antwoord van het OM in de vorm van de brief van de minister zonder cijfers absoluut onvoldoende
vond. Hij heeft de DVC gevraagd om gezamenlijk een brief hierover te schrijven. De
vertegenwoordiger van het OM heeft tijdens de DVC‐vergadering gezegd dat het niet nodig is
gezamenlijk een brief te schrijven, omdat het OM wil en zal voldoen aan het verzoek van de
gemeente Huizen. Hij gaat ervan uit dat beantwoording binnen drie weken plaatsvindt. De
toezegging is afgehandeld en wordt van deze lijst afgevoerd.
10. Rondvraag en sluiting
De heer Holtslag (VVD) vraagt wat de status is van de in oktober 2018 ingestelde
integriteitscommissie en of de raad een tussentijdse rapportage kan krijgen als het e‐mailadres voor
het indienen van klachten inmiddels gesloten is. Tevens vraagt hij wanneer dit project wordt
afgerond.
Burgemeester Heldoorn merkt op dat de raad in januari voor het laatst is geïnformeerd, waarin ook
het verdere traject is geschetst. Hij zal, zo mogelijk voor de volgende raadsvergadering, schriftelijk
laten weten hoever het hiermee staat.
De heer Koning (Leefbaar Huizen) merkt over het financiële overzicht en de SPUK‐begroting op dat hij
dit terug wil zien in de hanging baskets als dit een financieel potje gaat worden.
Burgemeester Heldoorn deelt mee dat het model van de botter dat aan de zijkant van de raadszaal
heeft gestaan, door een vrijwilliger is gerestaureerd en morgenmiddag opnieuw wordt aangeboden.
Dan wordt ook een interessante verhandeling gegeven over de visserijgeschiedenis van Huizen en de
geschiedenis van het model. Bij deze bijeenkomst is de gehele raad uitgenodigd en begint om 16.00
uur in de raadszaal. De burgemeester roept op ook familieleden, vrienden en andere
belangstellenden mee te nemen. Bij de volgende raadsvergadering zal de lege plek weer ingevuld zijn
door het gerestaureerde model van de botter.
De voorzitter dankt de commissieleden voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.11 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 2019.
De commissiegriffier,

De voorzitter,
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