Besluitenlijst
commissie Middelen
12 januari 2011
AANWEZIG: Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. E.H. van der
Linden (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Mw. M.J.C.
Heeremans (burgemeester), Dhr. J. Botter (wethouder) en Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering).
VOORZITTER: H.M. Klaasen
COMMISSIEGRIFFIER: Dhr. B. Lanser

1

Vaststellen agenda commissievergadering van 12 januari 2011
Wethouder C.D.M. Kuiper is afwezig.
Op 7 januari hebt u het nagezonden stuk ‘Verzet tegen uitspraak rechtbank Haarlem’ t.a.v. agendapunt
4 ontvangen. De voorzitter stelt voor agendapunt 4, in overeenstemming met het nagezonden stuk,
Verzet tegen uitspraak rechtbank Haarlem te noemen.
Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda.

2

Spreekrecht burgers
Er zijn geen insprekers.

3

Vervangen Informatiesysteem voor uitwisseling authentieke basisgegevens (A-stuk)
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad 27 januari 2011.

4

Verzet tegen uitspraak rechtbank Haarlem (A-stuk)
Conclusie voorzitter: de meerderheid van de commissie Middelen geeft aan het in verzet gaan
tegen de uitspraak van de rechtbank te ondersteunen. Het stuk ‘Verzet tegen uitspraak
rechtbank Haarlem’ gaat als hamerstuk naar de raad van 27 januari 2011. Er komt een aangepast
raadsvoorstel waarbij de beslispunten de volgende zijn: 1. In te stemmen met het ingediende
verzetschrift tegen de uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 13 december 2010 en 2. De
behandeling van dit verzet te delegeren aan burgemeester en wethouders.

5

Jaarwisseling 2010-2011 (C-stuk)
Dit stuk is op verzoek van de PvdA geagendeerd.
Kernvraag: heeft het onderhavige besluit geleid tot de gewenste veiligheid met de jaarwisseling? En
meer specifiek: hoe is het verbod op het plaatsen van niet-afsluitbare containers met bouwafval en
mobiele toiletunits op de openbare weg gehandhaafd?
Conclusie voorzitter: voldoende besproken.

6

Managementletter interim-controle 2010 (C-stuk)
De auditcommissie heeft op 22 november 2010 overleg gevoerd met de accountant Ernst&Young over
de Managementletter interim-controle 2010. De voorzitter van de auditcommissie mw. M.J. Nelissen
geeft een terugkoppeling van dit overleg aan de commissie Middelen.
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. De griffie en de afdeling Financiën zullen in overleg
treden om een inloopavond te organiseren voor het stellen van technische vragen over de
jaarrekening 2010.

7

Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK
Geen opmerkingen.
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Actiepuntenlijst
10-17 ‘bestuursrapportages VRK’. Dit punt blijft staan. 10-20 ‘kerntakendiscussie’. Dit punt komt aan de
orde in de Agendacommissie van 24 januari en de raad van 27 januari. Dit punt blijft staan. 10-28
‘twitteren en de communicatie van de gemeente’. Er komt binnenkort een notitie over de communicatie
van de gemeente. Deze zal ook in de commissie en raad worden besproken. Dit punt blijft staan. 10-33
‘brief aan de VRK t.a.v. de gemeenschappelijke regeling. Dit punt is afgehandeld. 10-34 ‘evaluatie
gemeenschappelijke regeling’. Dit punt blijft staan. 10-36 ‘salaris de Meerlanden’. Dit punt blijft staan.
10-38 ‘overzicht gemeenschappelijke regelingen’. Dit punt blijft staan. 10-39 ‘rechtsposities en
salarissen directeuren van gemeenschappelijke regelingen’. Dit punt is afgehandeld. 10-40 ‘AB
vergadering VRK 6-12-2010’. Dit punt is afgehandeld. 10-41 ‘toelichting gemeenschappelijke regeling
VRK’. De gemeenschappelijke regeling VRK komt later nog een keer terug. Dit punt kan van de actielijst
af. 10-42 ‘parkeertarieven’. Dit punt is afgehandeld. 10-43 ‘uitbreiding afdeling IASZ’. Dit is een C-stuk
voor de commissie Middelen van februari. Dit stuk is tevens reeds separaat per e-mail naar de
commissie Middelen gestuurd op 5 januari. Dit punt blijft staan. 10-44 ‘brief t.a.v. financiën VRK’. Dit
punt is afgehandeld. 10-45 ‘afvalinzameling’. Dit punt blijft staan.
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Wat verder ter tafel komt
Mw. M.J. Nelissen (PvdA): stelt een vraag over de uitspraak van de Raad van State t.a.v.
bestemmingsplan woonwijken Noordwest.
Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD): stelt een vraag over het op papier verzenden van raadsbesluiten t.a.v. de
raadsvergaderingen.
Conclusie voorzitter: het wel of niet op papier verzenden van de raadsbesluiten voor de
raadsvergadering zal worden meegenomen door de werkgroep Vergaderstelsel.

10 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21u13.

