Besluitenlijst commissie
Middelen
1 december 2010
AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw.
M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB) (vanaf 21u03), Mw. A.P. van der Have (t/m21u03), Mw. H.H. van Vliet (GL), Dhr. H.J.M.
van Zon (D66), Dhr. E.H. van der Linden (D66), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Dhr. P.H. van de Stadt (Wethouder), Dhr. J.
Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder), Dhr. R. Lubberts (Hoofd Financiën), Dhr. D. Nieuwenboer
(Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid) en dhr. F. Sarneel (Teamchef politie).
VOORZITTER: H.M. Klaasen
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser

1.

Vaststellen agenda commissievergadering van 1 december 2010
Dhr. F. Sarneel teamchef van de politie is aanwezig voor agendapunt 3 ‘Lokale prioriteiten politie
basisteam Kennemerkust 2011’ om eventuele vragen te beantwoorden.
Dhr. E. Albers (VVD) is afwezig en wordt vervangen door dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD).
Dhr. R.M.F. Ates (HBB) komt later en wordt aan het begin van de vergadering vervangen door mevr. A.P.
v.d. Have (HBB).
Op tafel liggen de volgende vier stukken: 1) een concept brief aan de VRK naar aanleiding van de
behandeling van de knelpunten, 2e bestuursrapportage, 1e begrotingswijziging 2010 en begroting 2011
VRK in de raad van 25 november, 2) De profielschets en de taken van de directeur bedrijfsvoering VRK, 3)
het voorgenomen collegebesluit bij het B-stuk ‘Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2011’
waarin de beslispunten zijn opgenomen en 4) het voorgenomen collegebesluit bij het B-stuk ‘Uitkomsten
doorlichtingsonderzoek afdeling Sociale Zaken (IASZ)’ waarin de beslispunten zijn opgenomen.
Bij agendapunt 10 ‘Wat verder ter tafel komt’ komt de concept brief aan de VRK naar aanleiding van de
behandeling van de knelpunten, 2e bestuursrapportage, 1e begrotingswijziging 2010 en begroting 2011
VRK in de raad van 25 november aan de orde.
De commissie stelt de agenda vast.

2.

Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.

Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2011 (B-stuk)
Dhr. F. Sarneel teamchef van de politie is bij dit agendapunt aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden.
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De opmerkingen van de commissie zullen door het
college van B&W worden meegenomen.

4.

Gemeenschappelijke regeling VRK (A-stuk)
Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 15 december 2010.
Toezeggingen: 1) Burgemeester Heeremans zal in het AB vergadering van de VRK op 6 december
2010 inbrengen dat art. 1 onder i Gemeenschappelijke regeling VRK moet worden aangepast, 2) het
college van B&W zal in een brief richting de VRK de opmerkingen van de commissie t.a.v. de
Gemeenschappelijke regeling VRK meenemen en 3) het college van B&W komt zo mogelijk met
extra toelichting rond het stuk Gemeenschappelijke regeling VRK met name t.a.v. de juridische
toets van de regeling.
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5.

Belastingverordeningen 2011 (A-stuk)
Conclusie voorzitter: bespreekstuk in de raadsvergadering van 15 december 2010.
Toezegging: 1) Het college van B&W komt met een aangepast voorstel t.a.v. de
Belastingverordeningen 2011, waarin wordt voorgesteld de nieuwe parkeertarieven in te laten gaan
per 1 januari 2011 i.p.v. 1 februari 2011.

6.

Invoering verbod wensballonnen (A-stuk)
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 15 december 2010.

7.

Advies van de commissie voor bezwaarschriften, inzake verzoek dhr. H.S.M. Kruijer zijn
briefwisseling op de gemeentelijke website te plaatsen (A-stuk)
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 15 december 2010.

8.

Uitkomsten doorlichtingsonderzoek afdeling Sociale Zaken (IASZ) (B-stuk)
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. Uw opmerkingen zullen door het college van B&W
worden meegenomen.
Toezeggingen: 1) Er komt een apart voorstel naar de raad inzake de formatie uitbreiding bij de
afdeling Sociale Zaken (IASZ). Hierin zal een degelijke onderbouwing komen van het
geconstateerde tekort aan Fte bij de afdeling Sociale Zaken (IASZ) in het 213A onderzoek uit 2010.

9.

Actiepuntenlijst
10-17 ‘bestuursrapportages VRK’ blijft staan. 10-20 ‘kerntakendiscussie’ blijft staan. 10-28 ‘het twitteren
door de gemeente’ dit zal worden meegenomen in het communicatieplan. Dit komt medio 2011 en blijft
staan. 10-29 ‘afvalstoffenheffing’ is afgehandeld. 10-30 ‘aangepast raadsvoorstel Najaarsnota 2010’ is
afgehandeld. 10-31 ‘vooraf gestelde vragen over de Gemeenschappelijke Regeling VRK’ is afgehandeld.
10-32 ‘vergaderschema AB/DB VRK’ is afgehandeld. 10-33 ‘Opmerkingen over Gemeenschappelijke
Regeling VRK’. Wordt meegenomen in de nieuwe brief aan de VRK over de gemeenschappelijke regeling
en blijft staan. 10-34 ‘Evaluatie gemeenschappelijke regeling VRK’ blijft staan. 10-35 ‘salaris directeur
Paswerk’ is afgehandeld. 10-36 ‘salaris directeur Meerlanden’ komt in februari 2011 en blijft staan. 10-37
‘consequenties nieuwe regeerakkoord’ is afgehandeld. 10-38 ‘actueel overzicht gemeenschappelijke
regelingen’ komt in januari/februari 2011 en blijft staan. 10-39 ‘rechtsposities en salarissen directeuren
gemeenschappelijke regelingen’ komt in januari/februari 2011 en blijft staan.
Toezegging: 1) in de brief die naar de VRK zal worden toegezonden inzake de Gemeenschappelijke
regeling VRK zal tevens worden meegenomen de opmerkingen die door de commissie Middelen
gemaakt zijn op 13 oktober 2010 over de Gemeenschappelijke regeling VRK.

10.

Wat verder ter tafel komt
Allereerst komt aan de orde de concept brief aan de VRK naar aanleiding van de behandeling van de
knelpunten, 2e bestuursrapportage, 1e begrotingswijziging 2010 en begroting 2011 VRK in de raad van 25
november.
Conclusie voorzitter: de brief aan de VRK naar aanleiding van de behandeling van de knelpunten,
2e bestuursrapportage, 1e begrotingswijziging 2010 en begroting 2011 VRK in de raad van 25
november zal inclusief enkele aanpassingen aan het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur
van de VRK worden toegezonden.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22u10.

