
Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
J.W. Meijerman (voorzitter)
R. van Zuiden (commissiegriffier)

Commissieleden 

 VVD-fractie: 
W.H. Holtslag, mw. J.H. Prins

 Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel (tot 23.05 uur)

 CDA-fractie:
R. Woudsma, mw. M. Vos-Breel

 D66-fractie: 
Mw. K. van Werven, B. Schröder

 PvdA-fractie: 
S. van der Pas, mw. D.A.G.M. Vrijmens

 GroenLinks-fractie:
P.P. Korzelius, mw. K.S. Rienstra

 Fractie Leefbaar Huizen:
F.E.R. Koning, B. van Woerkom

 ChristenUnie-fractie:
W. Doorn, Mw. M. Terlouw

 SGP-fractie:
G.J. Bosch

 Fractie Transparant Huizen:
B. Schaap

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)

College
Burgemeester K.S. Heldoorn, wethouders mw. M. Verbeek, M. Hoelscher, gemeentesecretaris P.W.J. Veldhuisen

Rekenkamercommissie 
J.C.Coster (vz. RKC), mw. M. Quapp (plv. vz. RKC), mw. M. van den Berg (secr. RKC)

Afwezig:
 R.J.C. Bource (SGP)
 P. Lekkerkerker (D66)

1. Opening
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De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen (en in het bijzonder de nieuwe 
fractie(voorzitter) van Transparant Huizen) welkom.

2. Mededelingen
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bource

3. Vaststellen vergaderorde
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda:
 Bij agendapunt 7.2 kunnen de mededelingen van wethouder Hoelscher over burgerparticipatie 

(agendapunten 7.7. en 7.8.) direct worden betrokken;
 Na 23.00 uur wordt conform de wens van de meerderheid van de fracties de vergadering voortgezet.

4. Vaststellen resumé(s)

4.1 Resumé van de gecombineerde vergadering (SD / FD / ABM) d.d. 20 juni 2019
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2 Notulen van de gecombineerde vergadering (SD / FD / ABM) d.d. 20 juni 2019 
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.3 Resume vergadering  commissie ABM d.d. 27 juni 2019
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.4 Notulen   vergadering commissie ABM d.d. 27 juni 2019
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

5. Informatie van het college.

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
Alle mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn als behandelpunten opgenomen.

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
Er zijn geen mondelinge mededelingen.

5.3 Vragen aan het college
Er zijn geen vragen.

6. Spreekrecht voor burgers.
Geen gebruik van gemaakt.

7. Behandelpunten.

7.1 Rapportages integriteitsschending Wijkbeheer en Service en tijdelijk meldpunt mogelijke 
integriteitsschendingen
Advies commissie:
Het voorstel kan als behandelpunt worden geagendeerd voor de raad van 26 september a.s.. Met 
uitzondering van de fractie van SGP, die kan instemmen met het voorstel, behielden alle fracties hun 
standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg in de fractie.

Toezegging
 De actuele stand van de financiële gegevens (hoogte tegoeden bij bedrijven, welke bedragen inmiddels 

terug ontvangen, wat staat nog uit of wordt betwist etc.) zal t.b.v. de raadsbehandeling worden 
toegezonden.
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7.2 Onderzoek rekenkamercommissie naar burgerparticipatie
Advies commissie: 
Het voorstel kan als behandelpunt voor de raadsvergadering van 26 september a.s. worden geagendeerd.
De fracties van PvdA, Dorpsbelangen Huizen, SGP en Transparant Huizen stemmen in met het voorstel, de 
overige fracties behielden hun standpunt voor en namen het mee terug voor overleg in de fractie.

Toezeggingen:
 Wethouder Hoelscher gaat in gesprek met de betrokkenen van het burgerparticipatietraject 

Keucheniusgebied voor een goede afronding / adressering van de emoties inzake die casus;
 Wethouder Hoelscher zegt toe de (tekst bij de) Infographic burgerinitiatieven (zie ook mededeling 7.8.) te 

nuanceren om onterechte verwachtingen te voorkomen.

7.3 Mededeling wethouder Verbeek over implementatie register nevenwerkzaamheden en financiële 
belangen van ambtenaren.
Na beantwoording van de vragen voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging:
 Het collegebesluit van 11 juni jl.. zal worden toegezonden aan de commissie

7.4 Mededeling burgemeester Heldoorn over oplossingspercentage HIC (vraag 17 MvA begroting 2020)
Na toelichting door de burgemeester voor kennisgeving aangenomen. 

7.5 Mededeling burgemeester Heldoorn over voorgenomen fusie Streek-archief
Na toelichting door de burgemeester voor kennisgeving aangenomen. 

7.6 Mededeling burgemeester Heldoorn over diverse onderwerpen
Na beantwoording van de vragen door de burgemeester (over o.a. de nadere duiding van de stijging van het 
aantal meldingen over verwarde personen) voor kennisgeving aangenomen.

7.7 Mededeling wethouder Hoelscher over stand van zaken burgerparticipatie
Betrokken bij de behandeling van agendapunt 7.2  

7.8 Mededeling wethouder Hoelscher over Infographic burgerinitaitieven
Betrokken bij de behandeling van agendapunt 7.2
(voor toezegging zie 7.2)

8. Financiële overzichten commissie
Voor kennisgeving aangenomen.

9. Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen.
 Toezeggingen  nummers 5, 6 en 7 worden geschrapt.
 Planningsdatum van toezegging nummer 1 wordt het 4e kwartaal 2019.

10. Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.40 uur
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Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2019

De commissiegriffier, De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
 Toezegging van wethouder mw. Verbeek dat de actuele stand van de financiële gegevens (hoogte 

tegoeden bij bedrijven, welke bedragen inmiddels terug ontvangen, wat staat nog uit of wordt betwist  
etc.) t.b.v. de raadsbehandeling van de integriteitsrapportages zal worden toegezonden;

 Toezegging van wethouder mw. Verbeek dat het collegebesluit van 11 juni 2019 (over implementatie 
register nevenwerkzaamheden ambtenaren c.a.) zal worden gezonden aan de commissie ABM;

 Toezegging wethouder Hoelscher dat hij in gesprek gaat met de betrokkenen van het burgerparticipatie-
traject Keucheniusgebied voor een goede afronding;

 Toezegging wethouder Hoelscher dat de Infographic burgerinitiatieven zal worden genuanceerd.
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