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Aan de leden van de commissies 

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

Huizen : 4 oktober 2018 

Geachte commissieleden, 

Ons kenmerk : griff/jv Toestel nr : 350 

Uw kenmerk Bijlagen : 1 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de vergaderingen van de commissies Sociaal Domein, 

Fysiek Domein en Algemeen Bestuur en Middelen van respectievelijk 16, 17 en 18 oktober a.s., ter 

voorbereiding op: 

• de begrotingsraadsvergadering van 1 november a.s. en 

• de reguliere raadsvergadering van 8 november a.s.. 

Agendapunten ter voorbereiding op de begrotingsraadsvergadering van 1 november a.s. 

Ter voorbereiding op de begrotingsraadsvergadering van 1 november a.s. is voor alle drie de 

commissies geagendeerd: 

• de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 

Voor een overzicht van welke onderdelen van de programmabegroting in welke commissie moeten 

worden behandeld en wie voor het betreffende onderdeel portefeuillehouder is, verwijs ik naar het 

overzicht op blz. 143/144 in de programmabegroting. Het overzicht is tevens als bijlage bij deze brief 

gevoegd. 

Ter voorbereiding op de begrotingsraadsvergadering van 1 november zijn daarnaast nog voor de 

afzonderlijke commissies de volgende stukken geagendeerd. 

Sociaal Domein 

• Actualisering nneerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke vastgoed 2018 

Fysiek Domein 

• Meerjarenonderhoudsplanning 2018 Um 2022 voor infrastructuur en rioolexploitatie 

• Rapportage "Protocol Grote Projecten" 

ABM 

• Belastingvoorstellen 2019 

• Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per oktober 2018 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag nr 28.50.04.255 • IBAN: NL24 BNGH 0285 0042 55 • BIC: BNGHNL2G 



Gemeente Huizen - 2 - 
-vervolgblad-

Agendapunten ter voorbereiding van de reguliere raadsvergadering van 8 november a.s. 

Sociaal Domein 

• Verzoek aanpassing verlichting BSV De Zuidvogels en instellen voorziening voor LED-verlichting 

sportverenigingen 

Fysiek Domein 

• Uitvoering motie BNI 

• Ontwerp actieplan geluid 2018-2023 

• Rapportage inzake GAD-meter 2017 en informatiebrief GAD over privacy 

ABM 

• Onderzoek informatiewaarde begroting en jaarstukken 

• Vergoeding externe leden rekenkamercommissie 

Geheime stukken 

Bij de volgende agendapunten zijn GEHEIME stukken gevoegd. 

Fysiek Domein 

7.3. "Meerjarenonderhoudsplanning 2018 Urn 2022 voor infrastructuur en rioolexploitatie" 

o Geheimhouding rust op de bij dit voorstel gevoegde 

• Bijlage 1 (Meerjarenonderhoudsplanning infrastructuur 2018 Um 2022) en 

• Bijlage 2 (Meerjarenonderhoudsplanning riolering 2018 t/m 2022) 

7.5 "Uitvoering motie BNI" 

o Geheimhouding rust op de bij dit voorstel gevoegde 

• Bijlage 3 (rapport Cuchman & Wakefield) 

De geheimhouding op voornoemde bijlagen betekent dat, indien de behoefte bestaat om over de 

inhoud van deze bijlage te spreken dit alleen in een BESLOTEN VERGADERING van de commissie 

kan. In voorkomend geval dient de commissie aan het slot van de besloten bespreking ook 

GEHEIMHOUDING op die bespreking op te leggen. 

Het stellen van bestuurlijke en technische vragen 

De commissie is het platform om informatie te 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. 
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Technische vragen over de voorstellen die in een commissie worden behandeld dienen vooral aan 

de behandelend ambtenaar te worden gesteld in de periode voorafgaand aan de commissie-

vergadering 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 langs te 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 cijfers en begrippen die verklaring behoeven 

(bijvoorbeeld: op blz. 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 te geven, 

dat: 

• één of meerdere vragen van technische aard zijn en 

• de wethouder daarop niet hoeft te antwoorden en 

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

ambtenaar moet stellen. 

Hoogachtend, 

d,- 9, riffier, 

nstra 
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Overzicht Programma's, Taakvelden, Paragrafen, 

Portefeuillehouders en Commissies 

Programma / Taakveld Portefeuillehouder Commissie 

Programma Algemeen bestuur en dienstverlening 

Bestuur Heldoorn ABM 

Burgerzaken Heldoorn ABM 

Programma Openbare orde en veiligheid 

Crisisbeheersing en brandweer 

Openbare orde en veiligheid 

Programma Beheer en inrichting openbare ruimte 

Heldoorn ABM + SD 

Heldoorn ABM + SD 

Parkeerbelasting (ontheffingen parkeervergunningen) Boom FD 

Verkeer en vervoer Boom FD 

Parkeren Boom FD 

Openbaar vervoer Boom FD 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Boom FD 

Riolering Boom FD 

Afval Boom FD 

Begraafplaatsen en crematoria Boom FD 

Programma Sociale infrastructuur 

Recreatieve havens Boom SD 

Openbaar basisonderwijs Verbeek SD 

Onderwijshuisvesting Verbeek SD 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Verbeek SD 

Sportbeleid en activering Boom SD 

Sportaccommodaties Boom SD 

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Verbeek SD 

Musea Verbeek SD 

Cultureel erfgoed Verbeek SD 

Media Verbeek SD 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Verbeek SD 

Samenkracht en burgerparticipatie (accommodaties) Verbeek SD 

Programma Maatschappelijke ondersteuning 

Samenkracht en burgerparticipatie (voorzieningen) Hoelscher SD 

Wijkteams Hoelscher SD 

lnkomensregelingen Rebel SD 

Begeleide participatie Rebel SD 

Arbeidsparticipatie Rebel SD 

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hoelscher SD 

Maatwerkdienstverlening 18+ Hoelscher SD 
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Maatwerkdienstverlening 18-

Volksgezondheid 

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (VVE) 

Programma / Taakveld 

Hoelscher 

Hoelscher 

Hoelscher 

Portefeuillehouder 

SD 

SD 

SD 

Commissie 

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling 

Beheer en overige gebouwen en gronden 

Economische havens en waterwegen 

Economische ontwikkelingen 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

Economische promotie 

Milieubeheer 

Ruimtelijke ordening 

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 

Wonen en bouwen 

Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen 

Boom 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Boom 

Boom 

Boom/Rebel 

ABM 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

FD 

Treasury 

OZB woningen 

OZB niet-woningen 

Belastingen overig 

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 

Overige baten en lasten 

Paragraaf Bedrijfsvoering 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

ABM 

ABM 

ABM 

ABM 

ABM 

ABM 

Kostenplaats Personeelskosten 

Kostenplaats Gemeentehuis 

Kostenplaats Informatievoorziening c.a. 

Paragrafen 

Verbeek 

Verbeek 

Verbeek 

ABM 

ABM 

ABM 

Lokale heffingen 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Financiering 

Bedrijfsvoering 

Verbonden partijen 

Grondbeleid 

* FD = Fysiek Domein 

*SD = Sociaal Domein 

*ABM = Algemeen Bestuur en Middelen 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Rebel 

Verbeek 

RebelNerbeek/ 

Boom/Heldoorn 

Boom 

ABM 

ABM 

ABM 

ABM 

ABM 

ABM 

ABM 



 

 

 

 
 
 
Huizen, 4 oktober 2018 
 
 

 
De leden van de raadscommissies 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: uitnodiging commissievergaderingen oktober 2018 
 
 
Geachte leden, 
 
Namens de voorzitters van de onderstaande raadscommissies nodig ik de respectieve leden uit voor de 
volgende vergaderingen. 
 
Commissie: 
 
Sociaal Domein dinsdag 16 oktober 2018 
 raadzaal, 20.00 uur 
 
Fysiek Domein woensdag 17 oktober 2018 
 raadzaal, 20.00 uur 
 
Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 18 oktober 2018 
 raadzaal, 20.00 uur 
 
 
 
 
 
Bijgaand ontvangt u de agenda’s voor de commissievergaderingen met de voor u relevante stukken. 
 
 
 
 
 
 De griffier 
 
 


