Resumé van de openbare vergadering van de
Gemeenteraad, gehouden op 12 februari 2015

Aanvang: 19.35 uur

Einde: 22.05 uur

Aanwezig:

Afwezig:

26 raadsleden

K. Gencer (PvdA)

A.Ph. Hertog, voorzitter
J. Veenstra, griffier
Mw. J. Bakker, wethouder
Mw. M.L.C. Verbeek, wethouder
G.E.H. Pas, wethouder
Mw. M. Verhage, wethouder

1.

Opening en mededelingen
 De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en vraagt een moment van stilte.
 Hij meldt de afwezigheid van de heer Gencer (PvdA)

2.

Vaststellen agenda
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragenuur raadsleden
 Wethouder Bakker beantwoordt vragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over het sociaal domein.
 Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de heer De la Mar (D66) over de beschikbaarheid
van de sociale kaart.
 De burgemeester beantwoordt een vraag van de heer Bource (SGP) over samenwerking van de
politie met ketenpartners in de zorg en reclassering bij incidenten met verwarde personen.
Toezegging:
N.a.v. de vraag van de heer Bource zegt de burgemeester toe dit te bespreken met de regiopolitie en
de commissie te zullen informeren over de uitkomsten van het overleg.





Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de heer Hoelscher n.a.v. de brief van het college
aan de raad over het gevoerde gesprek met de heren Bikkers (VVD) en Hoelscher (PvdA) over
het onderhouden contacten tussen het Huizer Initiatief Platform en raadsfracties, en n.a.v. de
kopie van de brief van het college aan het Huizer Initiatief Platform.
Wethouder Bakker beantwoordt vragen van de heer Bikkers (VVD) over bezuinigingen en de
gevolgen voor de personeelsformatie en organisatie.
Wethouder Verbeek beantwoordt vragen van de heer Van der Helm (Leefbaar Huizen) en
mevrouw Prins (VVD) over de bouwplannen voor woontorens aan de Huizermaatweg.
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-24.

Vaststellen notulen
4.1
Vaststelling resumé van de openbare raadsvergadering d.d. 11 december 2014
 Ongewijzigd vastgesteld
4.2
Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering d.d. 11 december 2014
 Ongewijzigd vastgesteld
4.3
Vaststelling resumé van de besloten raadsvergadering d.d. 11 december 2014
 Ongewijzigd vastgesteld
4.4.
Vaststelling notulen van de besloten raadsvergadering d.d. 11 december 2014
 Ongewijzigd vastgesteld.

5.1

Ingekomen stukken
Rubriek A
 Op voorstel van mevrouw Lemmens (GroenLinks) wordt besloten om brief A6 van het ministerie
van SZW over rapportage “De boete belicht”, over te hevelen naar rubriek B (= om pre-advies in
handen stellen van het college)
 Op voorstel van de heer Hoelscher wordt besloten brief C4 van een Huizer inwoner over de
samenstelling van de wijk Kostmand, over te hevelen naar rubriek G (= afhandelen zoals bij elk
stuk afzonderlijk vermeld), waarbij voor wat betreft de wijze van afhandeling uitgegaan wordt van
een gesprek van de burgemeester met de briefschrijver waarvan de burgemeester vervolgens
terugkoppeling zal geven aan de raad.
 Voor het overige wordt de lijst van ingekomen stukken ongewijzigd vastgesteld.

5.2.

(Schriftelijke) mededelingen van het college en de burgemeester
 De mededeling van wethouder Verbeek inzake de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de
Raad van State over het bestemmingsplan buitenwijken, dat daarmee definitief is geworden,
wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.2a

Beantwoording raadsvragen mevrouw Leeuwin (PvdA) inzake verhuizing basisschool De
Wijngaard.
 De beantwoording door het college wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.2b

Beantwoording raadsvragen van mevrouw L. Landré en mevrouw M. Lemmens (GroenLinks)
over openbaar maken Arcadisrapport over meerijdvariant (HOV)
 De beantwoording door het college wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.3

Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties
 Voor kennisgeving aangenomen

6.
6.1

Hamerstukken
Rapportage integriteitsbeleid 2014
 Conform collegevoorstel besloten.

7.

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding op verhardingen
 Conform collegevoorstel besloten.

8.

Regionaal Risicoprofiel (RRP) 2014
 In meerderheid conform collegevoorstel besloten.
 De fractie Leefbaar Huizen stemt tegen het voorstel.

9.

Tweede tussenrapportage milieuprogramma 2012-2016
 Conform collegevoorstel besloten.
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-310.

Uitgangspunten begroting 2016
 In meerderheid conform collegevoorstel besloten.
 De fractie van Leefbaar Huizen stemt tegen onderdeel A (de beslispunten 1 t/m 10) van het
voorstel. De PvdA-fractie stemt tegen beslispunt 5 en de VVD-fractie stemt tegen beslispunt 8

11.

Initiatiefvoorstel werkgroep ambassadeurs regio Gooi en Vechtstreek
 Conform voorstel besloten.
Sluiting
 Nadat de voorzitter een moment stilte heeft gevraagd sluit hij de vergadering om 22.05 uur.
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