Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 6 maart 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
21:35 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: A. Bannink
Commissieleden: R.J. Stekelenburg (VVD), C.G. de Kok (CDA), R.H. Rebel (CDA),
M.W. Hoelscher (PvdA), L.J.D.C. Voorbraak (PvdA), P. Lekkerkerker (D66), R.
Schaap (D66), mw. L.C. Landré (GroenLinks), mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen
Huizen), A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen), W. Doorn (ChristenUnie), R.J.C.
Bource (SGP)
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouder mw. J. Bakker
Hr. Mager (Brandweer), ambtelijke ondersteuning.

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

C. Bikkers (VVD), G.W. Ormel (VVD), R.J. Manschot (D66), G.E.H. Pas
(GroenLinks), K.J. Minnema (Leefbaar Huizen), J.J. Westland (Christenunie).

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Ormel, Pas, Manschot, Westland en De Bruijn.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
In verband met de aanwezigheid van de heer Mager van de Brandweer stelt de voorzitter voor bij de
behandelpunten agendapunt 7.3 als eerste te behandelen.
De commissie stemt met dat voorstel in.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 30 januari 2014
De notulen worden vastgesteld.

4.2

Notulen van de besloten vergadering d.d. 30 januari 2014
De notulen worden vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Er zijn geen insprekers.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

Datum: 22-09-14

Blad: 1

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De toezeggingen 2, 3, 6 en 8 kunnen van de lijst worden afgevoerd.
Bij toezegging 9 is geen voortgang te melden.
De burgemeester geeft een toelichting bij toezegging 5. De evaluatie vindt plaats in april 2014.

6.3

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

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
Advies commissie:
De commissie stemt in meerderheid in met de inhoud van de brief.
De brief kan worden behandeld in de raadsvergadering van 20 maart 2014.

7.2

Concept Actieplan Evenementen 2015-2019
Advies commissie:
De meerderheid van de commissie stemt in met het voorstel van de fractie van Leefbaar Huizen om het
voorstel te behandelen in een volgende commissievergadering en daarbij het onderzoeksrapport van de
fractie van Leefbaar Huizen over dit onderwerp te betrekken.

7.3

Voortgang doorontwikkeling brandweerzorg.
Advies commissie:
De brief kan als ingekomen stuk in rubriek A worden behandeld in de raadvergadering van 20 maart 2014.
Toezegging(en):
De burgemeester zegt toe de commissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

7.4

Toezicht Drank- en horecawet
Advies commissie:
De commissie neemt met instemming kennis van de toelichting op het toezicht op de Drank en horecawet in
Huizen.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt met het voorstel in.

9.

Rondvraag en sluiting
De fractie van Dorpbelangen Huizen informeert of er wordt gecontroleerd of verkiezingsprogramma’s van
partijen, zoals die zijn vermeld op de Stemwijzer, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
De griffier geeft aan dat die controle niet plaatsvindt.
De fractie van Leefbaar Huizen bedankt de voorzitter voor zijn rol en bijdragen aan de commissie ABM in de
afgelopen vier jaar.
De voorzitter geeft aan dat hij het graag heeft gedaan.
De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering.
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Blad: 2

