Resumé van de vergadering van de commissie OMD van Huizen d.d. maandag 10 maart 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
21:52 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: L.J.D.C. Voorbraak (PvdA)
Secretaris: mw. J. Huiberts
Commissieleden: mw. J.M.T. van der Will (VVD), J. van As (CDA), C.G. de Kok
(CDA), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), K. Gencer (PvdA), R. Schaap (D66), mw. M.W.
Hazebroek (D66), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks), A.T.M. van der Helm (Leefbaar
Huizen), mw. M.H. Mauritz – van Beem (ChristenUnie), R.J.C. Bource (SGP)
Raadsadviseur/griffier: mw. K. de Rooij, J. Veenstra
College: wethouder mw. L. Tijhaar

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

Commissieleden:J. Bartlema (VVD), J.A. van den Born (VVD), B.J. van Geenen
(D66), mw. H.C. Hasper (D66), mw. L.C. Landré (GroenLinks), G.E.H. Pas
(GroenLinks), M. Vonk (Dorpsbelangen Huizen), A.J. van Bennekom (Leefbaar
Huizen)
College: wethouder mw. J. Bakker

1.

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

2.

Mededelingen
Afmelding van de heer Bartlema (VVD), de heer Van der Born (VVD) en de heer Vonk (Dorpsbelangen
Huizen) ontvangen.
Wethouder Bakker is verhinderd omdat zij de plaats inneemt van wethouder Tijhaar bij het cultuurdebat.
Wethouder Tijhaar wil in de beslotenheid nog een aantal mededelingen doen.

7.1

Presentatie Participatievisie
Toezegging:
Wethouder Tijhaar laat de vernieuwde presentatie verspreiden onder de commissieleden.

7.2

Participatievisie en Dienstverleningsconcept
Advies commissie:
De vertegenwoordigers van de fracties Leefbaar Huizen (de heer Van der Helm) en SGP (de heer Bource)
adviseren de raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigers van de fracties PvdA (mw.
Leeuwin), GroenLinks (mw. Lemmens), D66 (mw. Hazebroek), ChristenUnie (mw. Mauritz), CDA (de heer De
Kok) en de VVD (mw. Van der Will) behielden hun standpunten voor.
De commissie adviseert het punt als behandelpunt te behandelen in de raadsvergadering van 20 maart.
Toezegging:
Wethouder Tijhaar laat de commissie weten wanneer het advies van de cliëntenraad verwacht wordt. Na
ontvangst wordt deze onder de commissieleden verspreid.

7.3

Subsidieregeling onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek Huizen
Advies commissie:
De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 20 maart.
Verwijderd: 13-03-14

Datum: 22-09-14

Blad: 1

Toezegging:
Wethouder Tijhaar laat via de notulen weten waarom de vraag over btw is opgenomen aangezien het
natuurlijke personen betreft.
7.4

Verlenen toestemming ontbinding Stichting Regionale Programmaraad ’t Gooi en Omstreken
Advies commissie:
De commissie adviseert het punt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 20 maart.
Toezegging(en):
Wethouder Tijhaar zal via de notulen de hoogte van de resterende middelen aangeven.

8.

Rondvraag
De fractie van GroenLinks vraagt of de commissie geïnformeerd kan worden over de stand van zaken van de
uitvoering van de cultuurnota.
Toezegging:
Wethouder Tijhaar zegt dit toe.

Verwijderd: 13-03-14

Datum: 22-09-14

Blad: 2

