Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 11 september 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
21:50 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: A. Bannink
Commissieleden: J.W. Meijerman (VVD), S.H. van Klink (VVD), C.G. de Kok (CDA),
R. Woudsma (CDA), S.P.J. van den Eynde (D66), P. Lekkerkerker (D66), mw. M.K.
Rebel (Dorpsbelangen Huizen), K. Gencer (PvdA), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), P.P.
Korzelius (GroenLinks), W. Doorn (ChristenUnie), mw. M.H. Mauritz (ChristenUnie),
A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen vanaf 20.20 uur), F.E.R. Koning (Leefbaar
Huizen), R.J.W. Bource (SGP), R.J.C. Bource (SGP).
Plv Raadsgriffier: G. Klompmaker
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouders mw. J. Bakker en mw. M. Verbeek.
Hr. Kempers (Veligheidregio Gooi en Vechtstreek, bij punt 7.2)

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

C. Bikkers (VVD), M.E. Lemmens (GroenLinks).

1.

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

2.

Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Lemmens.
De heer V.d. Helm komt iets later.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter stelt voor agendapunt 7.3 als eerste behandelpunt te agenderen in verband met de
aanwezigheid van wethouder mw. Verbeek.
De commissie stemt daar mee in.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 12 juni 2014
De notulen worden vastgesteld.

4.2

Notulen van de besloten vergadering d.d. 12 juni 2014
De notulen worden vastgesteld.

4.3

Notulen van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 19 juni 2014
De notulen worden vastgesteld.

4.4

Notulen van de besloten gecombineerde vergadering d.d. 19 juni 2014
De notulen worden vastgesteld.

Datum: 22-09-14

Blad: 1

5.

Spreekrecht voor burgers.
Ingesproken wordt door:
- De heer C. Korevaar, over de arrestatie van vermeende Syrië-gangers.
De betreffende gezinnen zijn buren van de heer Korevaar. Hij vraagt aandacht voor het onjuiste beeld dat is
ontstaan over de straat en de wijk, na alle gebeurtenissen, mede onder invloed van de rol van de pers. De
heer Korevaar vraagt zich ook af waarom de grootouders niet zijn ingeschakeld bij de opvang van de
kinderen.
De commissie stelt de heer Korevaar enkele vragen.
- De heer A. Hafs, namens het platform “bewust moslim”, over de arrestatie van vermeende Syrië-gangers.
De heer Hafs geeft een korte terugblik op de extra raadsvergadering over dit onderwerp op 4 september. Hij
stelt dat de arrestaties onterecht waren en ruw werden uitgevoerd. Er was geen enkel bewijs tegen deze
personen. Desondanks was er in de raad geen kritiek op de burgemeester. De heer Hafs vindt dat
teleurstellend.
De commissie stelt de heer Hafs enkele vragen.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Mw. Bakker beantwoordt vragen van de commissie.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Toezeggingen 2, 3 en 6 schuiven door naar het vierde kwartaal 2014.
Toezeggingen 7, 10 en 12 kunnen van de lijst worden verwijderd.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen aan het college.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
Burgemeester Hertog beantwoordt vragen van de commissie.
De data waarop de raden van de BEL gemeenten de concept-brief behandelen, worden in het resumé
opgenomen.*
Advies commissie:
De fracties van D’66 en Leefbaar Huizen stemmen in met de concept-brief.
De fractie van de PvdA stemt niet in met de concept-brief.
De fracties van Dorpsbelangen Huizen, Christen Unie, CDA, VVD, SGP en GroenLinks behouden hun
standpunt voor.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 25 september 2014.
*Noot van de secretaris.
Behandeling van de concept-brief door de raad vindt plaat in Laren op 29-09, in Blaricum op 23-09 en in
Eemnes op 22-09.
7.2 Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Burgemeester Hertog en de heer Kempers (Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek) beantwoorden vragen van
de commissie.

Datum: 22-09-14

Blad: 2

Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 25 september 2014.
7.3

Verkoop gemeentewoning Simone de Beauvoirlaan 40
Wethouder mw. Verbeek beantwoordt enkele vragen van de commissie.
Advies commissie:
De commissie stemt in meerderheid in met het voorstel.
De fracties van Dorpsbelangen Huizen en de PvdA hebben bedenkingen bij het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 25 september 2014.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.

9.

Rondvraag en sluiting
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.
De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.

Datum: 22-09-14

Blad: 3

