Besluitenlijst Commissie Algemene Zaken
Datum

06-06-2019

Tijd

20:00 - 22:00

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

T. Waterlander

Aanwezigen

Commissieleden:

W. Ottens (PvdA), S. Sijtsma (PvdA), L. De Heij (CU), K.P. Derks (CU), H.

Rinkes (CDA), J. Abma (CDA), A. Hartsuiker (HL), G. Rozema (GL), R. Van der
Honing (GL), P. Steenbergen (SP), J. Van der Veen (SP), A. Eijer (FNP), E. De
Swart (FNP), T. Van der Ven (GBH), O. De Vries (D66), R. Tromp (VVD)

Portefeuillehouders:

J. Zoetendal, H. Broekhuizen, J. Van Veen, T.J. Van der Zwan

1

Opening
Waarnemend voorzitter T. Waterlander opent de vergadering.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijsten van 1 april 2019, 9 mei 2019 en 16 mei 2019 worden
vastgesteld.

4

Toezeggingen / LTA
Er worden geen opmerkingen gemaakt.

5

Mededelingen / ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

6

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7

Themarekening 2018
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 17 juni 2019.

De accountant, de heer D. Kuperus (Deloitte), licht het concept
accountantsverslag toe. Er volgt voor de raadsvergadering nog een definitief
accountantsverslag.
Er wordt uitgebreid ingegaan op de jeugdzorg.
Er worden toezeggingen gedaan door het college:


(92) Aankoopverplichting grond en boerderij (vraag CDA): Er wordt
schriftelijk teruggekomen op de aanvullende vraag n.a.v. vraag nr.100
Themarekening 2018 of dit een verplichting is met een eindigheid en
terugkoopverplichting. (H. Broekhuizen)



(91) Cultuureducatie (vraag PvdA): Er wordt doorgelicht met Atelier
Majeur hoeveel kinderen in aanraking komen met muziekonderwijs en
welke kinderen daar echt mee bereikt worden. Ook de cultuurvoucher
wordt geëvalueerd. Eind dit jaar komt er een onderzoek. (H.
Broekhuizen)



(94) Uitvoering Jeugdwet (vraag CDA) : Er wordt teruggekomen op de
vraag wat de verdeling van de cliënten per toegang bij de uitvoering van
de Jeugdwet is en wat de verdeling van de uitgaven per toegang bij de
uitvoering van de Jeugdwet is. (J. Zoetendal)

8

Verzamelbesluit 2019-2
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 17 juni 2019.
Er wordt ingegaan op argumentatie in het verzamelbesluit bij ‘onvermijdelijk
en onuitstelbaar’ en het al dan niet apart voorleggen van een raadsvoorstel bij
bepaalde onderwerpen.

9

Perspectiefnota 2020
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 17 juni 2019. Afgesproken wordt dat de perspectiefnota
behandeld wordt zoals vanouds.
Er worden moties aangekondigd over Leenbijstand minimabeleid en de
IJshockeyhal.
Er worden toezeggingen gedaan:
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(93) Formatie (vraag VVD): Er wordt teruggekomen op de aanvullende
vraag op de technische vraag nr. 125 over formatie, om een overzicht
stand van zaken omvang geld en fte en opgesplitst in vast en inhuur.
(T.J. van der Zwan)



(94) Motie Omtzigt OZB tarief (vraag GBH): Er komt een reactie op de
motie Omtzigt over het OZB tarief voor sportverenigingen en dorps- en
buurthuizen. (H. Broekhuizen)



(95) Vereenvoudiging en afschaffing van regels en procedures (vraag
VVD): Het onderzoek naar de vereenvoudiging en afschaffing van regels
wordt voor het einde van 2019 afgerond en aan de raad gezonden. (H.
Broekhuizen)

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
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