Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 15 oktober 2015
Aanvang
Einde

:
:

20.00 uur
21.03 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), P. Lekkerkerker (D66), mw. M.K. Rebel
(Dorpsbelangen Huizen), K. Gencer (PvdA), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks), W.
Doorn (ChristenUnie), mw. M.H. Mauritz (ChristenUnie), F.E.R. Koning (Leefbaar
Huizen), R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen), R.J.W. Bource (SGP), R.J.C. Bource
(SGP).
Raadsgriffier: J. Veenstra
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouder mw. J. Bakker
De heer A.J. Elbertsen, voorzitter commissie voor de bezwaarschriften. mw. M.E.T.
Schellekens, voorzitter kamer sociale zaken (beiden bij punt 7.5), de heer P.W.J.
Veldhuisen, gemeentesecretaris (bij agendapunt 7.5) en de heren H. de Bruijn en R.
de Quay, ambtelijke ondersteuning.

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

G.W. Ormel (VVD), mw. M.N. Leeuwin (PvdA), P.P. Korzelius (GroenLinks), A.T.M.
van der Helm (Leefbaar Huizen).

1.

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

2.

Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Leeuwin en de heer Korzelius.

3.

Vaststellen vergaderorde
De voorzitter stelt voor om punt 7.5. als eerste punt te behandelen in verband met de aanwezigheid van
verschillende personen voor dit agendapunt.
De commissie stemt daarmee in.

4.

Vaststellen resumé

4.1

Vaststellen resumé van de openbare vergadering d.d. 17 september 2015
Het resumé wordt 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
Naar aanleiding van de mededelingen stelt de commissie vragen over woninginbraken, de relatie tussen
WhatsApp groepen en Burgernet, incidenten met verwarde personen en de criminaliteitscijfers.

Datum: 13-11-15

Blad: 1

Burgemeester Hertog beantwoordt de vragen.
Toezeggingen
Burgemeester Hertog zegt toe de vragen over de relatie tussen WhatsApp groepen en Burgernet schriftelijk
te beantwoorden.
Burgemeester Hertog zegt toe de communicatie over politieacties met de politie te bespreken.
6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Toezeggingen nummers 1 en 9 kunnen van de lijst worden afgevoerd.
Toezegging 3 wordt een toezegging aan de commissie Sociaal Domein.
Toezegging 4 blijft op de lijst staan.

6.3

Vragen aan het college
Burgemeester Hertog beantwoordt vragen van de commissie over de noodopvang in AZC Crailo.
De commissie spreekt waardering uit voor de inzet van het ambtelijk apparaat.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
Er is op dit moment geen nieuwe informatie.

7.2

Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019
Advies commissie:
De commissie stemt in met het voorstel.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de financiële raadsvergadering van 29 oktober 2015.

7.3

Vaststellen Belastingnota 2016
Advies commissie:
De commissie stemt in met het voorstel.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de financiële raadsvergadering van 29 oktober 2015.

7.4

Herbenoeming plaatsvervangend voorzitter rekenkamercommissie
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 5 november 2015.

7.5

Jaarverslag 2014 van de commissie voor de bezwaarschriften
Advies commissie:
De commissie neemt kennis van het Jaarverslag 2014.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.

9.

Rondvraag en sluiting
De fractie van Leefbaar Huizen informeert of er is nagedacht over beveiliging van de Joodse Gemeenschap.
Burgermeester Hertog geeft aan dat daar extra aandacht voor is.
De voorzitter sluit om 21.03 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2015
De secretaris,
De voorzitter,

Datum: 13-11-15

Blad: 2

