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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: 

 De commissieleden Mw. Prins en dhr. Doorn; 
 Wethouder mw. Verbeek 

  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de heer Holtslag (mede namens de fractievertegenwoordigingen van CDA, 
D66 en PvdA)  besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda: 
 Agendapunt 7.3 komt thans te vervallen en zal opnieuw worden geagendeerd op het moment dat een 

integrale behandeling van alle relevante/beschikbare (liefst maximaal openbaar) stukken mogelijk is, te 
weten: het rapport van Deloitte Forensic uit 2018, de rapportage van de onderzoeks- en hoorcommissie 
zoals opgenomen onder agendapunt 7.3 en de nog te verschijnen rapportage van dezelfde commissie 
over de 5 meldingen. 

 Een alternatief voorstel van de fractie van GroenLinks, om de thans wel beschikbare rapporten (deel-
advies externe commissie en Deloitte-rapport) in ieder geval vóór het zomerreces te behandelen, wordt 
na stemming verworpen.  

 Wethouder Rebel zegt toe e.e.a. morgen nader in het college te bespreken; hij begrijpt de wens van de 
commissie maar wijst er op dat de raad zelf een besluit moet nemen over voortduring of (gedeeltelijke) 
opheffing van de geheimhouding v.w.b. het Deloitte-rapport, hoewel het college ter zake wel een voorstel 
kan doen.  

  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 18 april 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 18 april 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededeling van de burgemeester is door de commissie voor kennisgeving aangenomen. 

 Mededeling  over brief aan Agentschap inzake bereikbaarheid van 112. 
De mededeling van de burgemeester over criminaliteitscijfers 1 kwartaal 2019 en de veiligheidskrant staat 
geagendeerd als punt 7.4 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 

 Burgemeester Heldoorn beantwoordt de vragen van de heer  Woudsma (CDA) over een centrale 
vuurwerkshow.  

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Er zijn geen insprekers. 
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7. Behandelpunten. 
  
7.1 Zienswijze begroting 2020 en bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek 
 Advies commissie: 

De commissie adviseert de raad het voorstel verder te behandelen in zijn vergadering van 6 juni a.s.. De 
fractie van Dorpsbelangen Huizen stemt niet in met de zienswijze voor wat betreft het bestemmingsresultaat 
2018; zij acht teruggave aan de gemeenten van het volledige resultaat over 2018 gewenst. De overige 
fracties kunnen instemmen met het voorstel. 

  
7.2 Jaarverslag 2018 Bank Nederlandse Gemeenten 
 De commissie neemt het verslag voor kennisgeving aan nadat enkele vragen door wethouder Rebel zijn 

beantwoord.  
  
7.3 Mededeling college over en rapport van de externe hoor- en adviescommissie 
 Dit agendapunt is vervallen ( zie ook onder 3 bij Vergaderorde).  
  
7.4 Mededeling burgemeester Heldoorn over veiligheidscijfers 1e kwartaal 2019 / veiligheidskrant 
 Na toelichting en bespreking voor kennisgeving aangenomen.  
  
 Toezegging 
 De burgemeester zegt toe een nadere duiding van de cijfers over (meldingen over) verwarde personen op te 

vragen bij de politie en daarover de commissie nader te informeren.  
  
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezegging nummer 5 wordt geschrapt. 
 Toezeggingen nummers 1 en 2 kunnen qua tekst en planning worden geactualiseerd (verwerken in 

volgend overzicht). 
  
10. Rondvraag 

 Burgemeester Heldoorn beantwoordt de vraag van de heer Woudsma over de praktijk rondom het 
aanplakken van verkiezingsposters op de verkiezingsborden en of dat wel efficiënt gebeurt. Er wordt 
namelijk op meerdere dagen geplakt, wat waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengt, waardoor het 
lijkt dat niet alle partijen zich blijkbaar houden aan de gestelde termijn voor aanlevering van de posters 
Hij zal dit intern verder navragen en vervolgens terugkoppelen aan de commissie. 
 

  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 uur. 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2019 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Toezegging van de burgemeester dat de cijfers (uit het overzicht criminaliteitscijfers 1e kwartaal 2019) 
rondom meldingen over verwarde personen nader zullen worden geduid (hoeveel personen, aard 
problematiek en eventuele vervolgaanpak) ter verheldering van het beeld; 

 Toezegging van de burgemeester om de werkwijze rondom aanplakken van verkiezingsposters op 
afspraken en efficiency na te gaan.  

 


