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Beknopt verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen op dinsdag
10 april 2012 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen

AGENDA:
Aanwezig: De heren Barendregt (LB), van den Berg (VVD), Brussaard (VVD), Kruijswijk (GrL), en de
dames Soeteman – Wolf (CDA) en van Stralen (D66).
Voorzitter: De heer A. Burger
Griffier: Mw K van der Pas
1. Opening en bericht van verhindering
Thera Wolf (PvdA) is verhinderd, de heer Brussaard (VVD) is later.
2. Vaststellen van de agenda
•
Aan de agenda wordt toegevoegd: Brief college inzake actuele financiële
ontwikkelingen (Op verzoek LB), voortgangsrapportage dienstverlening.
•
Van de agenda wordt afgehaald punt 11 nevenfuncties. omdat dit op verzoek van de
PvdA was geagendeerd.
•
Zaken rond welstand worden voortaan in de commissie grondgebied besproken.
3. Insprekers
Er zijn geen insprekers
4. Mededelingen voorzitter of leden van de commissie
•
Kerntakendiscussie, op 9 mei vindt een werkconferentie voor de raad plaats. Doel is
zicht te krijgen op prioritering van gemeentelijke taken/beleid als er bezuinigd moet
gaan worden. De subsidiemeetlat zal worden gebruikt tijdens deze conferentie.
5. Vaststellen van de besluitenlijst d.d. 13 en 22 maart 2012
Bij punt 9 staat hamerpunt mar dit moet bespreekpunt zijn.
6. Lijst van toezeggingen door B&W
TCM 51 PvdA wordt gevraagd of men deze toezegging wil handhaven en voorgesteld wordt
deze in ieder geval te verplaatsen naar grondgebied.
TCM 52 Gaat naar commissie samenleving
TCM 54 Kan eraf
TCM 55 Blijft staan
7. Lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 26 april 2012
Geen opmerkingen
8. Rondvraag
D66 vraagt het college om alle vragen en antwoorden van de raad over centrale huisvesting
ook op de website te plaatsten. De wethouder zegt dit toe (Kokke).

Meningsvorming

-29. Benoeming leden welstandscommissie
De commissie adviseert positief over de voordracht van de leden van de commissie voor
welstand en monumenten. Gezien de stemming over personen zal de herbenoeming
schriftelijk gebeuren tijdens de aankomende raad. De commissie merkt op dat een
regeling/schema van aftreden wenselijk is, omdat anders alle leden tegelijk vertrekken.

Informatie en oriëntatie
10. Stand van zaken Centrale Huisvesting
Op aandringen van de commissie zal de wethouder erop toezien dat de stukken eerder
worden aangeleverd, ook al benadrukt de commissie met de wethouder het belang van
actualiteit.
Vanuit de commissie worden vragen gesteld over de extra kosten voor buitenruimte, wat kan
er allemaal binnen de huidige begroting? Hoe staat het met de verkoop van andere locaties?
Hoe ziet eventuele vertraging door een bestemmingsplanprocedure eruit? Kan het college de
oorspronkelijke en de huidige planning naast elkaar zetten? Garag eerst de uitslag van het
fundament onderzoek en dan pas een Definitief Ontwerp. De wethouder zegt toe dat deze
volgorde gehanteerd wordt.
Er komt een open dag over de huisvesting voor burgers en raadsleden en voor raadsleden
wordt een aparte informatieavond belegd.

11. Nevenfuncties voortvloeiend uit raadslidmaatschap in relatie tot raadslidmaatschap (op
verzoek PvdA)
Wordt verschoven omdat de PvdA vanavond afwezig is.
12. Actuele financiële ontwikkelingen (op verzoek LB)
Heeft het college al scenario’s voor de meerjarenraming van bezuinigingen? Krijgt de
investering huisvesting ook te maken met de reservebeperkingen? Graag de informatie
betrekken bij de kerntakendiscussie van 9 mei 2012.
13. Voortgangsrapportage programma dienstverlening
Hoe sterk is de koppeling tussen ontwikkeling dienstverlening en huisvesting? Waarom zijn
de openingstijden van het gemeentehuis aangepast?
14. Mededelingen van de auditcommissie
De managementletter is aan de raad toegezonden.
15. Informatie uit (regionale) Samenwerkingsverbanden
De rekenkamercommissie vraagt input voor voorstellen , liefst voor 17 april bij de
auditcommissie inbrengen.
16. Mededelingen college van B&W
Wethouder Kokke vraagt aandacht voor de MRA bijeenkomst 25 april 2012
17. Sluiting
Overveen, 10 april 2012
De voorzitter van de raadscommissie Bestuur en Middelen,
André Burger

