Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 11 juni 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
23:20 uur.

Aanwezig
(vermeld zowel
aanwezige leden als
plv. leden)

:

Voorzitter: G. Rebel
Secretaris: A. Bannink
Commissieleden: J.W. Meijerman (VVD), C.G. de Kok (CDA), R. Woudsma (CDA),
P. Lekkerkerker (D66), mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen), K. Gencer (PvdA),
mw. M.N. Leeuwin (PvdA), P.P. Korzelius (GroenLinks), mw. M.E. Lemmens
(GroenLinks), mw. M.H. Mauritz (ChristenUnie), A.T.M. van der Helm (Leefbaar
Huizen), F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen), R.J.W. Bource (SGP), R.J.C. Bource
(SGP).
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: burgemeester A.Ph. Hertog
Rekenkamercommissie: J. Coster en P. v.d. Schoor
Mw. M. Dierick, officier van Justitie
E. van der Hulst, districtschef politie Gooi en Vechtstreek
Ambtelijke ondersteuning.

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

C. Bikkers (VVD), S.P.J. van den Eynde (D66), W. Doorn (ChristenUnie)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Doorn en van mevrouw Bakker. De heer V.d. Helm komt
iets later.

2.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter stelt voor de agenda te volgen. De commissie stemt daarmee in.

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 9 april 2015
De notulen worden vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Ingesproken wordt door:
- De heer A. Graaff. Hij spreekt in namens de AFVN Bond van Antifascisten naar aanleiding van de
gehouden Militariabeurs in de gemeente Huizen in maart en mei 2015. Aan de hand van eigen
ervaringen en foto’s stelt hij dat op de beurs verboden artikelen te koop zijn aangeboden, waaronder
artikelen uit het nazi tijdperk. Om die reden pleit hij voor een verbod op het houden van de Militariabeurs.
De commissie stelt de heer Graaff en de burgemeester enkele vragen.

Datum: 12-06-15

Blad: 1

Burgemeester Hertog geeft aan dat handhaving van het verbod op de verkoop van verboden spullen niet
gemakkelijk is, maar dat hij reeds een onderzoek is gestart naar de mogelijkheden dergelijke beursen te
verbieden. Hij zal hier de commissie over informeren.
6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Burgemeester Hertog geeft nog een nadere toelichting op de reeds schriftelijk verstrekte informatie.

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Toezegging 2 gaat naar het 3e kwartaal. Toezegging 6 gaat naar het 3e kwartaal. Toezegging 8 gaat naar het
4e kwartaal.

6.3

Vragen aan het college
Er zijn geen vragen aan het college gesteld.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
Burgemeester Hertog geeft een toelichting op de stand van zaken. Hij zal de raad een notitie voorleggen over
de denkrichtingen van het college en de mogelijkheden voor samenwerking met de BEL gemeenten.

7.2

Kennismaking met vertegenwoordigers politie en openbaar ministerie
Mevrouw M. Dierick, officier van Justitie en de heer E. van der Hulst, districtschef politie Gooi en Vechtstreek
stellen zich voor en beantwoorden vragen van de commissie.

7.3

Rapportage monitoring aanbevelingen rekenkamercommissie
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 25 juni 2015.
Toezegging(en):
Aan het voorstel wordt een memo toegevoegd waarin de aanbevelingen zijn vermeld, die door de raad niet
zijn overgenomen.

7.4

Rapport van de Rekenkamercommissie inzake aanpak jongerenoverlast Huizen
Advies commissie:
De fractie van de ChristenUnie behoudt het standpunt voor.
De overige fracties stemmen in met het voorstel.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 25 juni 2015.

7.5

Conceptbegroting 2016 regio Gooi en Vechtstreek
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Voor wat betreft het deel dat in de commissie ABM is behandeld kan het voorstel als hamerstuk naar de raad
van 25 juni 2015.

7.6

Jaarverslag 2014 Bank Nederlandse Gemeenten
Advies commissie:
De commissie neemt kennis van het voorstel.
De commissie wil nader geïnformeerd worden over strekking van de opmerking over een faillissement van de
bank.

Datum: 12-06-15

Blad: 2

7.7

Ontwerpprogrammabegroting 2016 en meerjarenraming en jaarstukken Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Advies commissie:
De commissie wil geïnformeerd worden of de genoemde prestatie-indicatoren wel tot stand komen en ook
werken.
De fracties van de SGP stemt in met het voorstel.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen stemt niet in met het voorstel.
De fracties van D’66, CDA, PvdA , ChristenUnie, Leefbaar Huizen, GroenLinks en VVD behouden het
standpunt voor.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 25 juni 2015.
Toezegging:
Burgemeester Hertog zegt toe de commissie te informeren over de besluitvorming van het bestuur van 24
juni 2015.

7.8

Rapportage tijdelijke werkgroep voor verstreken bestuurlijke verbinding tussen de veiligheidsregio
en de gemeenteraden
De voorzitter geeft een toelichting en beantwoordt vragen over de rapportage. Hij vraagt de fracties expliciet
een standpunt in te nemen op het voorstel om binnen de deelbegroting per gemeente ruimte te geven voor
lokale accenten.
Advies commissie:
De rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.
T.a.v. het voorstel dat de voorzitter heeft voorgelegd, geven de fracties van Dorpsbelangen Huizen,
GroenLinks en de VVD aan meer bedenktijd te willen.
De fractie van D’66 wacht de nadere uitwerking af.
De voorzitter zal de suggestie om bepaalde zaken jaarlijks te bespreken in een regionale bijeenkomst voor
raadsleden meenemen naar de werkgroep.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.

9.

Rondvraag en sluiting
De fractie van het CDA constateert dat er rond de vestigingen van Albert Heijn en het Kruidvat veel zwerfvuil
op straat ligt. Op zaterdagen is er ook sprake van overlast van gestalde fietsen.
Hij verzoekt het college maatregelen te treffen.
Burgemeester Hertog geeft aan dat hij het doorgeeft aan de verantwoordelijk portefeuillehouder Pas.
De voorzitter sluit om 23.20 uur de vergadering.

Datum: 12-06-15

Blad: 3

