Resumé van de openbare commissievergadering ABM
Datum:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Locatie:

donderdag 27 februari 2020
20.00 uur
20.53 uur
Raadszaal gemeentehuis van Huizen

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

•

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

•

D66-fractie:
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. Woerkom

•

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

•

SGP-fractie:
R.J.C. Bource, G.J. Bosch

•

Transparant Huizen
L. Schaap

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)
College
N. Meijer
Rekenkamercommissie
Mw. M. Quapp, voorzitter RKC

Afwezig:
•

P. Lekkerkerker (D66)

Datum: 02-03-20

Blad: 1

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet alle aanwezigen en luisteraars welkom.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De commissie besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

4.

Vaststellen resumé(s)

4.1

Resumé van de openbare vergadering d.d. 30 januari 2020
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare vergadering d.d. 30 januari 2020
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

5.

Informatie van het college.

5.1

Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededelingen van de burgemeester zijn voor behandeling geagendeerd, zie 7.3 en 7.4.

5.2

Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen
• Mw. Rienstra, regioambassadeur, roept de raadsleden op om naar de regionale werkconferentie op 6
maart a.s. te gaan. Voor diverse fracties (VVD, ChristenUnie, CDA) is onduidelijk wat daar precies
besproken gaat worden en hoe men zich daarop kan voorbereiden; kan daar meer informatie over
komen? Mw. Rienstra zal dit signaal doorgeven aan de regio.

5.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen.

6.

Spreekrecht voor burgers.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

7.

Behandelpunten.

7.1

Rekenkamercommissie jaarverslag 2019 en conceptjaarplan 2020
De vragen van de commissie (o.a. over budget, planning onderwerpen/status groslijst) worden beantwoord
door de voorzitter van de rekenkamercommissie.
Advies commissie:
De commissie neemt het jaarverslag 2019 voor kennisgeving aan en kan instemmen met het concept
jaarplan 2020.

7.2

Rapportage aanbevelingen onderzoeken rekenkamercommissie
Naar het gevoelen van de meerderheid der commissie biedt dit raadsvoorstel te weinig inhoudelijke
informatie over de stand van zaken m.b.t. de implementatie van de aanbevelingen; de burgemeester deelt
die mening en is bereid dit voorstel terug te nemen en nader te voorzien van een duiding over de stand van
zaken der implementatie, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de 4 aan de raad zelf gerichte
aanbevelingen.
Advies commissie: ingestemd wordt met het terugnemen van dit voorstel; behandeling vindt plaats in een
volgende raadsvergadering.
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7.3

Mededeling burgemeester Meijer over vernietigingslocatie aan de Randweg.
Burgemeester Meijer geeft desgevraagd een toelichting op de planologische status en gebruiksmogelijkheden van het gronddepot.
Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
• De burgemeester zal de toelichting over planologische status en gebruiksmogelijkheden van het
gronddepot ook schriftelijk aan de commissie verstrekken.

7.4

Mededeling burgemeester Meijer over evaluatie inbraakwerende maatregelen
De burgemeester beantwoordt de vragen van de commissie.
Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen.

8.

Financiële overzichten commissie
Vanuit de VVD-fractie wordt de suggestie gedaan om (voortaan) in het overzicht ook inzichtelijk te maken wat
de stand van zaken is met betrekking tot het deel der egalisatiereserve dat bestemd is voor nieuw beleid.
Door de fractie van Leefbaar Huizen wordt aangekondigd dat schriftelijke vragen zullen worden gesteld over
het overzicht.

9.

Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt niet vastgesteld omdat er ten opzichte van de vorige versie waarschijnlijk onjuiste
wijzigingen zijn doorgevoerd; voor de volgende vergadering wordt een correct overzicht tegemoet gezien:
• Toezeggingen nummers 5 en 6 (in de lijst van januari 2020 waren dat de nummers 7 en 8) waren al
geschrapt maar zijn blijven abusievelijk staan;
• Toegevoegd moet worden de toezegging 5 (uit de lijst van januari) die ten onrechte is geschrapt.
De burgemeester beantwoordt een vraag over toezegging 1: er volgt binnenkort een memo over de uitkomst
van het overleg op 13 februari jl.

10.

Rondvraag
Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.53.

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 2 april 2020
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
Geen nieuw toezeggingen voor de lijst.
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