
 
 
 
 

 

Besluitenlijst commissie Middelen 
 
 

14 januari 2015 
 
 

 
AANWEZIG: Mw. L.F. Jagtenberg (HBB), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. W.M.M. 
Heeremans (CDA), Dhr. E. de Zeeuw (GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. R. Lubberts 
(Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en mw. C. van der Klis (projecteiderbeleidsplancrisisbeheersing VRK). 
 
AFGEMELD: Dhr. G.J. Brinck (HBB), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Mw. M.J. de Greef-Nelissen (PvdA) 
 
VOORZITTER: Mw. A.P. van der Have 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert 
 
 

1 Vaststellen agenda commissie Middelen 14 januari 2015  

 
Dhr. G.J. Brinck (HBB), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD) en Mw. M.J. de Greef-Nelissen (PvdA) 
hebben zich afgemeld voor de vergadering.  

 
Conclusie voorzitter: de commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.  

 
2 Spreekrecht burgers  

 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  

 
3 Concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 (B-stuk)  

 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De commissie kan zich vinden in het concept 
regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015-2018 met een aantal opmerkingen. De 
commissieverzoekt om:   

 context (leeswijzer) om het stuk goed te kunnen begrijpen en plaatsen 
 eensamenvatting van het stuk
 toezending van het beleidsplan voorafgaand aan een raadsinformatieavond 


 toezending van de uitwerkingsrapportages indien deze eveneens beschikbaar 

worden gesteld voor het bestuur van de VRK  
De zienswijze van de commissie wordt vervat in een brief aan de VRK en in kopie aan 
de commissie verstuurd. 

 
4 Normenkader 2014 voor de controle van de jaarrekening 2014 (B-stuk)  

 
Conclusie voorzitter: de commissie kan zich unaniem in het Normenkader 2014 vinden.  

 
Toezegging: de opmerking van de heer W.M.M. Heeremans over het niet vermelden van 
‘nieuw per 1/1/2014’ in de kolom ‘wijziging in 2014’ bij bijvoorbeeld bedrijfsproces 8 
belastingen (pag 3/5) wordt uitgezocht. Indien nodig wordt het stuk aangepast. E.e.a. 
wordt schriftelijk teruggekoppeld aan de commissie.  

 
5 Actiepuntenlijst 

 
14-21 Onbereikbare bushalte Cruquiusweg: het antwoord is op 12 januari 2015 verzonden. Dit 
onderwerp zal terugkomen in de commissie Ruimte. Het actiepunt is hiermee voor wat betreft 
de commissie Middelen afgehandeld.  



 
6 Watverdertertafelkomt 
 

Dhr. Klaasen (D66) stelt een vraag over de handhaving rondom de horeca in de Jan van Goyenstraat. 
 
7 Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21u27.  
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