Lijst van conclusies en toezeggingen commissie Middelen
13 januari 2021
AANWEZIG: dhr. P.C. Keyser (HBB), dhr. K.R. Kremer (HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), mw. R.M. Timmer (VVD), dhr.
A.P.A.F. Rocourt (D66), dhr. B. Verrips (GL), mw. S.A. de Wit- van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), dhr. J.F. Struijf
(wethouder) en mw. N.F. Mulder (wethouder)
VOORZITTER: mw. L. Jagtenberg
COMMISSIEGRIFFIER: dhr F.B. Wilschut

1

Opening en vaststellen agenda commissie Middelen 13 januari 2021
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3

Bevindingen managementletter interim controle 2020
Dhr. Rocourt geeft als voorzitter van de auditcommissie een toelichting op de bevindingen
managementletter interim controle 2020.

4

Rekenkamerrapport 'Sturing op duurzaamheidsdoelstellingen'
De Rekenkamer geeft een toelichting op het rapport ‘Sturing op duurzaamheidsdoelstellingen’
Toezegging: Het college zegt toe in 2021 terug te komen op de vraag of en hoeveel budget/fte
er nodig is om de duurzaamheidsdoelen te halen.
Toezegging: Het college zegt toe in Q3 een nulmeting uit te voeren voor het nieuwe
meetsysteem zodat deze eind Q4 gereed is.
Conclusie voorzitter: De commissie bedankt de Rekenkamer voor haar werk en het
onderzoek. De commissie is positief over de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport
‘Sturing op duurzaamheidsdoelstellingen en adviseert de raad om deze over te nemen. In
de raadsvergadering wordt het rapport als bespreekpunt geagendeerd o.a. om door te
praten over de vraag hoe sturen meer centraal te zetten en over de borging van de
aanbevelingen.

5

Energietransitie
Dhr. Keyser (HBB) stelt vragen over de meedenkgroep – warmtetransitie.

6

Actiepuntenlijst
Dhr. Verrips (GL) en mw. de Wit (CDA) stellen vragen n.a.v. actiepunt 19-22 laadinfrastructuur.
De commissie besluit om actiepunt 19-22 laadinfrastructuur af te doen.
De commissie besluit daarom om actiepunt 20-13 managementrapportage GBKZ nog niet af te
doen.
Toezegging: Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag: Waarom kiezen wij
voor dit incassobedrijf als zij niet onder de garantieregeling vallen, wat zijn daar de overwegingen
van?

7

Wat verder ter tafel komt
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:04 uur.

