Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 23 oktober 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22.42 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: A. Bannink
Commissieleden: S.H. van Klink (VVD), J.W. Meijerman (VVD), C.G. de Kok (CDA),
R. Woudsma (CDA), P. Lekkerkerker (D66), mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen
Huizen), K. Gencer (PvdA), (PvdA), P.P. Korzelius (GroenLinks), mw. M.E.
Lemmens (GroenLinks), mw. M.H. Mauritz (ChristenUnie), R.W. de Bruin (Leefbaar
Huizen), F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen), R.J.W. Bource (SGP), R.J.C. Bource
(SGP).
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouders mw. J. Bakker en mw. M. Verbeek
Veiligheidsregio: de heren D. van Baarle en J. Huizing.

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

C. Bikkers (VVD), S.P.J. van den Eynde (D’66), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), W. Doorn
(ChristenUnie), A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Doorn en Van der Helm en van mevrouw Leeuwin.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter stelt voor bij de behandelpunten punt 7.6 als eerste te behandelen, vanwege de aanwezigheid
van wethouder Bakker voor dit onderwerp.
De commissie stemt daar mee in.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 11 september 2014
De notulen worden vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
De commissie stelt enkele vragen, die door burgemeester Hertog worden beantwoord.

Datum: 31-10-14

Blad: 1

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De nummers 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 17 kunnen van de lijst worden afgevoerd.
De voorzitter constateert dat op toezegging 15 door het college nog geen actie is ondernomen. Mogelijk kan
dat nog voor de begrotingsbehandeling van 30 oktober 2014.
(toezegging 15: jaarlijks zal de raad bij de begrotingsbehandeling een update krijgen van het aantal malen
dat beslag is gelegd op de voorziening van de herwaardering van gemeentelijke eigendommen)
Van toezegging 17 (opvang asielzoekers) wordt op voorstel van de burgemeester de tekst aangepast.

6.3

Vragen aan het college
Burgemeester Hertog beantwoordt de vragen van de fractie van Dorpsbelangen Huizen over de kosten van
juridische bijstand van ruim € 31.000, die door de verzekeringsmaatschappij, waar de gemeente Huizen een
rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, niet worden vergoed.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio.
Burgemeester Hertog meldt dat inmiddels alle betrokken gemeenten een reactie op het rapport van de
verkenners hebben gegeven. Op 30 oktober 2014 is er een overleg tussen de provincie en de
burgemeesters. De gemeentesecretarissen van de HBEL gemeenten voeren overleg over samenwerking.

7.2

Doorontwikkeling oefencentrum Crailo.
De heren Van Baarle en Huizing geven een toelichting op de plannen voor doorontwikkeling van
oefencentrum Crailo. Burgemeester Hertog en de heren Van Baarle en Huizing beantwoorden vragen van de
commissie.
Advies commissie:
De fracties van SGP, PvdA, CDA en ChristenUnie zijn voor het voorstel.
De fracties van GroenLinks, Leefbaar Huizen, VVD, D’66 en Dorpsbelangen Huizen behouden hun standpunt
voor.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 6 november 2014.

7.3

Verkoop gemeentewoning Kerkstraat 45.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen constateert dat de opbrengsten van de verkoop van woningen op
verschillende manieren financieel worden verwerkt en informeert naar de redenen hiervan.
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel. De fractie van Dorpbelangen Huizen doet dat onder de
voorwaarde van beantwoording van de gestelde vraag.*
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 6 november 2014.
Toezegging(en):
Wethouder mw. Verbeek zegt toe de lijst van te verkopen woningen van 13 december 1990 te actualiseren
en toe te sturen aan de raadsleden.
* noot van de secretaris: de vraag van de fractie van Dorpsbelangen Huizen wordt beantwoord bij de update
van toezegging 15. Zie punt 6.2 van dit resumé.

7.4

Protocol agressie tegen collegeleden, raadsleden en lijstopvolgers.
Op verzoek van de commissie zal in de regeling het volledige telefoonnummer worden vermeld en worden
social media in de regeling opgenomen.
Advies commissie:
De commissie stemt in meerderheid in met het voorstel.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen behoudt het standpunt voor.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 6 november 2014.

Datum: 31-10-14

Blad: 2

7.5

Besluit van algemeen belang Wet Markt en Overheid.
Advies commissie:
De commissie stemt in meerderheid in met het voorstel.
De fractie van de VVD is tegen twee punten uit het voorstel.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 6 november 2014.

7.6

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen.
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 6 november 2014.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.

9.

Rondvraag en sluiting
De fractie van GroenLinks informeert of de gemeente Huizen subsidie heeft aangevraagd voor de aanleg van
Wifi punten.
Wethouder Verbeek antwoordt dat gezamenlijk met een aantal andere gemeenten de aanvraag is ingediend.
De voorzitter sluit om 22. 42 uur de vergadering.

Datum: 31-10-14

Blad: 3

