Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 29 januari 2015
Aanvang
Einde

:
:

19:30 uur
22:25 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), 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)
Raadsgriffier: afwezig
College: burgemeester A.Ph. Hertog, wethouder mw. J. Bakker
Politie: mw. Barbara Goos; teamchef politie basisteam Noord.
Openbaar Ministerie: mw. Marieke Jansen; Officier van Justitie arrondissement
Midden Nederland.
Veiligheidsregio: Pieter Benschop.
Rekenkamercommissie: Jaap Coster en Pierre van de Schoor.
Ambtelijke ondersteuning: H. de Bruijn.

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

C. Bikkers (VVD), S.P.J. van den Eynde (D66), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks),
R.J.C. Bource (SGP), J. Veenstra.

1.

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

2.

Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Bikkers en Bource, en van mw. Lemmens.
Ook is bericht van verhindering ontvangen van de griffier, de heer Veenstra.

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. 27 november 2014
De notulen worden vastgesteld.

5.

Spreekrecht voor burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

6.

Informatie van het college

6.1

Mededelingen over gaande projecten, actuele ontwikkelingen en regionaal overleg
Burgemeester Hertog beantwoordt vragen over overlast en vernielingen in oudejaarsnacht.
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6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Toezeggingen 2, 9 en 10 kunnen van de lijst worden afgevoerd.
Toezegging 4 (evaluatie cameratoezicht bij winkelcentrum Kostmand) wordt toegevoegd aan de
aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamercommissie “Aanpak jeugdoverlast Huizen”.

6.3

Vragen aan het college
Burgemeester Hertog geeft een korte update over het onderwerp radicalisering.

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio.
Op 26 maart is er een bijeenkomst gepland voor de raden van de HBEL gemeenten.

7.2

Kennismaking en overleg met vertegenwoordigers Politie en OM.
Mw. M. Jansen, Officier van Justitie bij het arrondissement Midden Nederland stelt zich voor. Vrijwel
onmiddellijk wordt haar aanwezigheid verlangd in Hilversum bij een calamiteit rond het mediacomplex en
verlaat zij de vergadering.
Mw. B. Goos, teamchef politie basisteam Noord, stelt zich voor. Zij geeft een toelichting op de samenstelling,
werkwijze en inzet van de politie. Ook beantwoordt zij vragen van de commissie.

7.3

Rekenkamercommissie conceptplan 2015.
Advies commissie:
De commissie heeft geen aanvullende onderzoekssuggesties en stemt in met het conceptplan 2015 van de
Rekenkamercommissie.

7.4

Regionaal Risicoprofiel (RRP) 2015.
De heer Benschop en burgemeester Hertog beantwoorden enkele vragen van de commissie.
Advies commissie:
De fracties van het CDA, de PvdA, de VVD, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen
stemmen met het voorstel in.
De fractie van Leefbaar Huizen is tegen het voorstel.
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 12 februari 2015.

7.5

Uitgangspunten begroting 2016.
Wethouder mw. Bakker en H. de Bruijn beantwoorden enkele vragen van de commissie.
Advies commissie:
De fracties van de SGP, de ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen stemmen in met het voorstel.
De fracties van het CDA, de PvdA, de VVD, GroenLinks en Leefbaar Huizen behouden het standpunt voor en
nemen het voorstel mee terug naar de fractie.
Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering van 12 februari 2015.

7.6

Rapportage integriteitsbeleid 2014.
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 februari 2015.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.
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9.

Rondvraag en sluiting
De fractie van het CDA informeert naar vermeende achterstanden bij Burgerzaken.
Wethouder Bakker geeft aan dit uit te zoeken en de vraag via de mededelingen te beantwoorden.
Burgemeester Hertog maakt intern de afweging of mw. Jansen, de Officier van Justitie, nogmaals wordt
uitgenodigd om kennis te maken met de commissie. Hij zal de Agendacommissie daarover een voorstel
doen. De Agendacommissie neemt hier vervolgens een besluit over.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.
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