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(Concept) Besluitenlijst Commissie Bestuur en Middelen op donderdag 18 juni 2020 

 

Aanwezig: Raadsleden: De heren: Brussaard, Van de Bunt , Doorn, Kruijswijk, Groen, Vd 

Veldt, de dames Faas, De Groot, Roos. 

College: wethouder Heijink, Burgemeester Roest 

Voorzitter: de heer Harder 

Griffier: mevrouw Hageman 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter opent precies om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom. Er is een bericht van verhindering, mevrouw Zoetmulder heeft zich 

afgemeld. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter stelt voor in verband met aanwezigheid van de rekenkamercommissie 

agendapunt 11 te bespreken na agendapunt 3. Burgemeester Roest ligt toe waarom 

het College agendapunt 8. Beëindiging onderzoek Integis niet rijp voor bespreken 

acht. Het voorstel is het stuk door te schuiven naar de commissie van september. Het 

College neemt het stuk terug en zal in september met een aanpast stuk naar de Raad 

komen. De commissie gaat hier mee akkoord.  

De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van bovenstaande. 

 

3. Inspreken in de commissie 

Twee insprekers hadden zich aangemeld. De inspraakreacties gingen over de subsidie 

aan de Hertenkamp en de Kadernota (de voorgestelde bomen kap). 

De commissie heeft kennis genomen van de notitie over de Hertenkamp. 

 

11. Stukken geagendeerd vanuit de Lijst ingekomen stukken van 16 april  

 A8 Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 Rekenkamercommissie 

Mevrouw Roos motiveert de agendering. 

Mevrouw Glashouwer geeft antwoord op de vragen van de diverse fracties.  

De commissie concludeert dat een nader onderzoek naar de uitvoer van de ICT 

een onderwerp voor een onderzoek door de rekenkamer zou kunnen zijn.  

 

4. Kadernota (onderwerpen met betrekking op programma 0 

De vergadering wordt geschorst om 11:10 uur nadat de live weergave van de 

vergadering door het uitvallen van het WIFI niet meer mogelijk was. 

 

De voorzitter, schorst de vergadering. De commissie concludeert de vergadering 

voort te zetten op donderdag 25 juni aanstaande om 20:00 uur bij de 2e termijn 

commissie. 

 


