Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 17 september 2015
Aanvang
Einde

:
:

20.00 uur
21.10 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),
S.P.J. van den Eynde (D66) (vanaf 20.15 uur), P. Lekkerkerker (D66), mw. M.K.
Rebel (Dorpsbelangen Huizen), K. Gencer (PvdA), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), P.P.
Korzelius (GroenLinks), W. Doorn (ChristenUnie), 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

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

G.W. Ormel (VVD), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks)

1.

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

2.

Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Lemmens. De heer Van den Eijnde is verlaat.
De voorzitter licht de nieuwe wijze van verslaglegging van de commissievergaderingen toe.

3.

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

4.

Vaststellen notulen

4.1

Notulen van de openbare vergadering d.d. 11 juni 2015
De notulen worden vastgesteld.

4.2

Notulen van de openbare gecombineerde vergadering d.d. 17 juni 2015
De notulen worden vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers.
Er zijn geen insprekers

6.

Informatie van het college.

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
De commissie stelt enkele vragen, waar burgemeester Hertog antwoord op geeft.

Datum: 21-09-15

Blad: 1

6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
De toezeggingen 1, 2, 3, 7, 10, 11 en 12 kunnen van de lijst worden afgevoerd.
De tekst van toezeggingen 4 wordt aangepast.
Van toezegging 5 zal de agendacommissie bepalen in welke commissie die toezegging wordt behandeld.
Van toezegging 6 kan de commissie de volgende vergadering bepalen of beantwoording voldoende is
geweest om de toezegging van de lijst af te voeren.

6.3

Vragen aan het college
De fractie van Leefbaar Huizen heeft vragen gesteld n.a.v. een uitspraak van de rechter over zogenaamde
“borrelshops”.
De burgemeester geeft aan die vraag te beantwoorden, nadat hij zich in de materie heeft verdiept.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
Advies commissie:
De commissie stelt enkele vragen, waarop burgemeester Hertog antwoord geeft.

7.2

Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Op verzoek van de fractie van Dorpsbelangen Huizen zal de burgemeester voor behandeling in de
raadsvergadering een nadere toelichting geven op de bevoegdheden rond de zorg, bewaring en beheer van
archiefbescheiden en het toezicht daarop.
Het voorstel kan als behandelstuk naar de raadsvergadering van 1 oktober 2015 worden doorgeleid.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.

9.

Rondvraag en sluiting
De fractie van GroenLinks informeert of Huizen op “Coming-Out-Day” ook een roze vlag zal uithangen.
De burgemeester geeft aan dit mee te nemen in het college.
De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering.
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