Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 27 november 2014
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:30 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: A. Bannink
Commissieleden: J.W. Meijerman (VVD), C.G. de Kok (CDA), R. Woudsma (CDA),
S.P.J. van den Eynde (D66), C.B. de la Mar (D’66), mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen
Huizen), K. Gencer (PvdA), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), P.P. Korzelius (GroenLinks),
mw. M.H. Mauritz (ChristenUnie), F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen), R.W. de Bruijn
(Leefbaar Huizen), R.J.W. Bource (SGP), R.J.C. Bource (SGP).
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouder mw. J. Bakker
Ambtelijke ondersteuning: mw. T. Caarls, H. de Bruijn en A. de Lange.

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

P. Lekkerkerker (D’66), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks), W. Doorn (ChristenUnie),
A.T.M. van der Helm (Leefbaar Huizen), C. Bikkers (VVD)

1.

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

2.

Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Lemmens en de heren Doorn en Lekkerkerker.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter stelt voor de volgorde van de agenda aan te houden.
De commissie stemt daar mee in.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 9 oktober 2014
De notulen worden vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare vergadering d.d. 23 oktober 2014
De notulen worden gewijzigd vastgesteld, conform het wijzigingsvoorstel van de fractie van de SGP.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Burgemeester Hertog beantwoordt een aantal vragen van de commissie betreffende de integrale aanpak
overlast Zuidvogels/Wolfskamer en betreffende radicalisering.
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6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De toezeggingen 4, 6, 7, en 8 kunnen van de lijst worden afgevoerd.

6.3

Vragen aan het college
Wethouder Bakker beantwoordt de vragen van de fractie van de SGP over kwijtschelding van belastingen
van kleine zelfstandigen met betalingsmoeilijkheden.
Burgemeester Hertog beantwoordt vragen van de fracties van Leefbaar Huizen en van Dorpsbelangen
Huizen over de veiligheid rond het winkelcentrum Holleblok.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
Burgemeester Hertog beantwoordt enkele vragen van de commissie.

7.2

Kadernota integraal veiligheidsbeleid 2015 - 2018
Advies commissie:
De fracties van GroenLinks, SGP, CDA, D’66 en Dorpsbelangen Huizen stemmen in met het voorstel.
De fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie, VVD en PvdA behouden hun standpunt voor.
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 11 december 2014.

7.3

Decemberactualisering 2014 - 2018
Advies commissie:
De commissie stemt in meerderheid in met het voorstel.
De fractie van de VVD behoudt het standpunt voor.
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 11 december 2014.
Toezegging(en):
Wethouder Bakker zegt toe de commissie te informeren of er tegen de afwijzing van het verzoek om
planschade in verband met de gevolgen van het bestemmingsplan Kom-west (2008) beroep is ingesteld.

7.4

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014
Advies commissie:
De commissie adviseert het voorstel in die zin te wijzigen, dat de kosten van de regeling ten laste van de post
onvoorzien komen in plaats van het Begrotingsresultaat.
Met inachtneming van bovenstaande stemt de commissie unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 11 december 2014.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.

9.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.
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