Resumé van de vergadering van de commissie ABM van Huizen d.d. donderdag 9 april 2015
Aanvang
Einde

:
:

20:00 uur
22:36 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), 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, wethouders mw. J. Bakker en mw. Verbeek
Rekenkamercommissie: de heren Coster en Van de Schoor.

Afwezig
(vermelding van
alleen afwezige
leden)

:

C. Bikkers (VVD), S.P.J. Van den Eynde (D’66), 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 de heer Van der Helm.

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. 29 januari 2015
De notulen worden vastgesteld met de voorgestelde wijzigingen van mw. Rebel en de heer Meijerman.

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
De commissie stelt enkele vragen aan wethouder mw. Bakker en aan burgemeester Hertog.
Toezeggingen:
In het kader van de aanpak van overlast in het gebied van de Wolfskamer, zegt burgemeester Hertog toe de
commissie schriftelijk te informeren over de behaalde quick wins en de uitkomsten van de gehouden
enquete.

Datum: 10-04-15

Blad: 1

Zodra de opvolger van Officier van Justitie mw. Jansen bekend is, nodigt de burgemeester hem of haar uit
voor kennismaking met de commissie.
6.2

Lijst van toezeggingen: toelichting op voortgang
De commissie gaat akkoord met de volgende aanpassingen:
Punt 5 kan worden afgevoerd van de lijst.
Punt 9, de samenwerking met ketenpartners bij incidenten met verwarde personen is gemeld bij de
korpsleiding, maar heeft nog geen resultaten opgeleverd.
Van punt 13, de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad, wordt bezien in welke commissie dit punt moet
worden behandeld.

6.3

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

7.

Behandelpunten.

7.1

Herindeling van de regio
De burgemeester blikt terug op de bijeenkomst van de gemeenteraden van de HBEL gemeenten op 26
maart. Hij verzoekt de gevoelens van de fracties over hoe nu verder met de samenwerking met de BEL
gemeenten binnen twee weken aan hem kenbaar te maken, als input voor het gesprek met zijn collega
burgemeesters.
De griffier zal hierover nog een bericht rondsturen.

7.2

Rekenkamercommissie verslag 2014
Advies commissie:
De commissie neemt met instemming kennis van het Jaarverslag 2014 van de Rekenkamercommissie.

7.3

Verkoop gemeentewoningen
Advies commissie:
De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, SGP, VVD, PvdA, CDA en D66 stemmen in met
het voorstel.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen behoudt het standpunt voor.
Het voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 23 april 2015.
Toezegging(en):
Wethouder Verbeek zegt toe via de notulen antwoord te geven op de vragen of:
-Bedrijfspanden ook te koop worden aangeboden aan zittende ondernemers.
-Bij het verstrekken van informatie aan de commissie over de verkoop van panden ook de aankoopprijs kan
worden genoemd.*
*Noot van de commissiesecretaris:
Het betreft slechts één bedrijfspand, namelijk Kerkstraat 66. Evenals bij de woningen wordt dit pand pas in de
verkoop gebracht als de huur eindigt. Mocht de zittende huurder/ondernemer echter zelf de wens hebben om
het pand te kopen, dan kan hierover met de gemeente gesproken worden.
De in het raadsvoorstel vermelde panden zijn al sinds jaar en dag in eigendom van de gemeente (een aantal
wel meer dan 50 jaar). Indien bij verkoop/levering van een pand de aankomsttitel bekend is en eventueel de
aankoopprijs, zal de commissie hierover geïnformeerd worden.

7.4

Wijze van vergaderen raad en commissies
Advies commissie:
De commissie stemt in meerderheid in met het aanbrengen van twee wijzigingen in het voorstel. De redactie
van “in de raadsvergadering zelf worden in de regel geen vragen meer gesteld” wordt wat losser
geformuleerd. De nieuwe wijze van vergaderen wordt na een jaar geëvalueerd.

Datum: 10-04-15

Blad: 2

De fracties van Dorpsbelangen Huizen, PvdA, SGP en GroenLinks stemmen in met het voorstel.
De fracties van D66, CDA, VVD, Leefbaar Huizen en de ChristenUnie behouden het standpunt voor.
Het gewijzigde voorstel kan als behandelpunt naar de raadsvergadering van 23 april 2015.
7.5

Afschaffen schriftelijke notulering en aanschaf Noturecord
Advies commissie:
De commissie stemt unaniem in met het voorstel.
Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 23 april 2015.
Toezegging(en):
De griffier zegt toe bij de behandeling in de raadsvergadering van 23 april een kostenindicatie te geven van
de aanschaf van de videomodule.

8.

Financiële overzichten commissie
De commissie stemt in met het voorstel.

9.

Eventuele bespreking kennisneming stukken

9.1

Zienswijze Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018
Er is geen verzoek binnengekomen om dit agendapunt te bespreken.
De commissie neemt het voorstel ter kennisneming aan.

10.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit om 22.36 uur de vergadering.

Datum: 10-04-15

Blad: 3

