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Aan de leden van de commissies 

Onderwerp: Vergaderstukken commissies Uw brief van Nummer 
van mei a.s. 

Ons kenmerk :grill/jv Toestel nr :350 

Huizen 9 mei 2019 Uw kenmerk Bijlagen 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, Hummer en ondervverp vermelden. 

Geachte commissieleden, 

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de vergaderingen van de commissies Sociaal Domein, 
Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en Middelen van respectievelijk 21, 22 en 27 mei a.s., ter 
voorbereiding op de raadsvergadering van 6 juni a.s.. 

Aandachtspunten bii de agenda 

Voor alle Brie commissies 

• Op de agenda van alle Brie commissie staat geagendeerd `Zienswijze begroting 2020 en 
bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek" 

De bedoeling is dat alle drie commissies een oordeel geven over de stukken voor zover het 

binnen het takenpakket van de commissie ligt. Een leeswijzer hiervoor is bijgevoegd en is bij dit 
agendapunt bij elk van de commissies gevoegd. Hoewel de bladzijnummering de begroting 

betreft, zijn de vermelde onderdelen per commissie ook van toepassing op de jaarrekening van 

de regio. 

Sociaal Domein 

• Agendapunt 7.1 ̀ Presentatie Tergooi" 

De presentatie is op verzoek van Tergooi. De heer Hans den Hollander (voorzitter) en mevrouw 

Janneke Brink-Daamen (lid) van de raad van bestuur van Tergooi zullen de presentatie geven. 

Zij gaan in hun presentatie in op de nieuwe meerjarenstrategie van Tergooi en de ontwikkelingen 

rond de nieuwbouw. Hun doel is de lokale politici goed to informeren over de ontwikkelingen in 

Tergooi. Zij zullen uiterlijk 20 mei hun presentatie aanleveren en die zal dan ter beschikking 

worden gesteld aan de commissie. 
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Commissie ABM 

• Agendapunt 7.3: Mededeling van het college over de rapportage van de externe hopor- en 

onderzoekscommissie 

Via een mededeling aan de raad heeft het college informatie verstrekt over de rapportage van de 

externe hoor- en onderzoekscommissie Haar aanleiding van onregelmatigheden bij het team 

Wijkbeheer en Service. 

Nadien is gebleken dat de mededeling abusievelijk aan de raad was geadresseerd. De 

mededeling was, wat het college betreft, bestemd voor de commissie ABM met de bedoeling die 

in de vergadering van de commissie ABM van 27 mei a.s. to bespreken. 

Gehoord de toelichting van het college heeft de agendacommissie besloten de mededeling niet 

to agenderen voor de raadsvergadering van donderdag 9 mei jl. maar to agenderen voor de 

vergadering van de commissie ABM van 27 mei a.s.. De agendacommissie heeft het college 

gevraagd of de commissie voor die behandeling, zo nodig geanonimiseerd en/of onder oplegging 

van geheimhouding, ook de beschikking kan krijgen over de rapportage van de externe hoot- en 

onderzoekscommissie. 

De bespreking van de informatie van het college blijft voorshands beperkt tot deze 

commissievergadering, maar het is ter beoordeling aan de fracties of de commissiebehandeling 

als afdoende wordt beschouwd of dat men aanleiding ziet om de agendacommissie to vragen 

bespreking ervan ook to agenderen voor raadsbehandeling. 

Het stellen van bestuurliike en technische vragen 

De commissie is het platform om informatie to vragen aan het college. Het moet dan (met name) 

gaan om bestuurlijke vragen. Vragen dus aan de portefeuillehouder over bijvoorbeeld: 

• waarom een bepaalde keuze is gemaakt; 

het beleid dat wordt/is gevoerd; 

• de argumentatie die aan een voorstel ten grondslag ligt; 

• de aanleiding voor een voorstel; 

• de uitkomsten van een gevoerd bestuurlijk overleg; 

• Welke maatregelen genomen of overwogen worden. 

Technische vragen over de voorstellen die in een commissie worden behandeld dienen vooral aan 

de behandelend ambtenaar to worden gesteld in de periode voorafgaand aan de 

commissievergadering en/of in de periode daarna. De behandelend ambtenaar staat altijd vermeld in 

de kop van het raadsvoorstel. Het contact met de behandelend ambtenaar kan telefonisch, via de 

mail of door persoonlijk tangs to gaan. Het antwoord op de technische vragen zal altijd door de 

behandelend ambtenaar via de mail worden gegeven. Dit mailbericht zal alleen aan de vragensteller 

worden verzonden. 

Technische vragen zijn bijvoorbeeld vragen over c~fers en begrippen die verklaring behoeven 

(bijvoorbeeld: op b/z. 1 staat... en op blz. 4 staat..., wat is het verschil?), attentie op redactiefouten, 

vragen om cijfers (bijvoorbeeld: Hoe vaak komt dit voor? Wanneer is dit voor het laatst aan de orde 

geweest?). Kortom, vragen over weetjes en feiten. 

Het behoort tot de bevoegdheid van de commissievoorzitters om aan een vragensteller aan to geven, 

dat: 

• een of meerdere vragen van technische card zijn, en 

• de wethouder daarop niet hoeft to antwoorden, en 

• dat de vragensteller die vragen maar na de commissievergadering alsnog aan de behandelend 

ambtenaar moet stellen. 
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Leeswijzer voor de behandeling van de begroting van de regio Gooi en Vechtstreek 

Commissie Sociaal Domein: 

• Programma sturing Blz. 11 t/m 13 

• Programma inkoop en contractbeheer Blz. 14 t/m 19 

• Programma maatschappelijke dienstverlening Blz. 20 t/m 22 

• Programma Jeugd en Gezin Blz. 23 t/m 27 

• Programma GGD Blz. 28 t/m 32 

• Programma Regionale Ambulance Voorziening Blz. 33 t/m 35 

Commissie Fysiek Domein: 

• Programma sturing Blz. 11 t/m 13 

• Programma Grondstoffen en Afvalstoffendienst Blz. 36 t/m 39 

Commissie Alaemene Bestuur en Midde/en: 

• Algemene en financiele beschouwingen Blz. 4 t/m 9 

• Programma sturing Blz. 11 t/m 13 

• Financiele begroting Blz. 40 t/m 43 

• Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 45 t/m 52 

• Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 53 t/m 54 

• Paragraaf financiering Blz. 55 t/m 58 

• Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 59 t/m 61 

• Bijlagen Blz. 62 t/m 84 
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Huizen, 9 mei 2019 

De leden van de raadscommissies 

nderwerp: uitnodiging commissievergaderingen mei 2019 

Geachte leden, 

Namens de voorzitters van de onderstaande raadscommissies nodig ik de respectieve leden uit voor de 

volgende vergaderingen. 

Commissie:

Sociaal Domein 

Fysiek Domein 

Algemeen Bestuur en Middelen 

dinsdag 21 mei 2019 

raadzaal, 20.00 uur 

woensdag 22 mei 2019 

raadzaal, 20.00 uur 

maandag 27 mei 2019 

raadzaal, 20.00 uur 

Bijgaand ontvangt u de agenda's voor de commissievergaderingen met de voor u relevante stukken. 

De griffier 


