Besluitenlijst commissie M&S, 8 dec 2020 NOT20-0329
Voorzitter

J.M.van Ruitenbeek

commissiegriffier

K.Hannink (besluitenlijst)

Aanwezig:

HOP
Senioren Dijk en Waard
VVD
CDA
D66 Dijk&Waard
GroenLinks
PvdA
ChristenUnie
Burgemeester
Wethouders

.

F.de Nijs, F.de Bont; M.Bankras
R.Schoemaker, K.Tesselaar
J.van der Starre, W.J.Mandersloot,
G.Dirkmaat; N.Troost
F.Hoekstra, W.Boer. F.Lammerts
G.Klerck, J.H.John.
M.Poland, M.Feelders, A.Grim, S.Visser
D.Gosselaar, C.Kwint
J. Koppelaar
T.J.Visser-Hogeterp
B.Blase
B.Fintelman (CDA), A.Groot (senioren
Dijk&Waard); J.Does (HOP)

:
01

Opening - mededelingen - vaststellen agenda
De voorzitter opent de digitale vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen
welkom.
Stefan Brau wordt vervangen door Jaap Koppelaar.

02

Publieksrondvraag / spreekrecht
Geen insprekers.

03

Vaststellen besluitenlijst van de M&S d.d. 20 november 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

04

Actieve informatie
Het college informeert over de stand van zaken rondom ontmoetingsplekken in de
wijk
Toezegging
De informatie uit de presentatie wordt naar de griffie gezonden.

05

Terugkoppeling door het college van actuele zaken vanuit de
gemeenschappelijke regelingen

06

Raadsvoorstel - Rekenkamerrapport "Grip op verbonden partijen" (RB2020076)
Toezegging:
 Wethouder Fintelman gaat in de regio na hoe samenwerking tussen de raden tot
stand kan komen. Hij zal daar binnen afzienbare tijd de raad over terugkoppelen.
 Wethouder Finteman zegt toe dat het college meer duiding zal geven bij
agenda’s van de gemeenschappelijke regelingen.
 Wethouder Finteman zal met de werkorganisatie en de griffie een zoektocht
houden hoe vorm, doel en ambtelijke ondersteuning voor de raad bij
gemeenschappelijke regelingen praktisch te regelen is.
 Wethouder Fintelman zal samen met de griffie bekijken hoe de relevante RIB’s
bij de gemeenschappelijke regelingen-stukken gevoegd kunnen worden.

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk op te nemen in de agenda van
de komende raadsvergadering.
07

Raadsvoorstel - Belastingverordeningen 2021 (RB2020098)
Toezegging
 Wethouder Fintelman zegt toe om met Cosensus te bespreken op welke wijze de
inwoners correct geïnformeerd zullen over de reden van de stijging van de
afvalstoffenheffing.
 Wethouder Fintelman zegt toe de technische vragen die raadslid Feelders ter
vergadering heeft gesteld, te zullen beantwoorden voor de behandeling in de
raadsvergadering. .

Aangezien het college nog technische vragen moet beantwoorden adviseert de
commissie dit voorstel als bespreekstuk op te nemen in de agenda van de komende
raadsvergadering,
08

Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van
Bestuursrapportage 2020 (RB2020100)
Toezegging
 Wethouder Fintelman onderzoekt wanneer de raad een evaluatie van Camping
Dijk en Waard zal ontvangen..
De commissie adviseert dit voorstel als akkoordstuk op te nemen in de agenda van
de komende raadsvergadering.

09

Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2020-12-15 03 SDW Overlast door
snelle boten (Bij20-860)
Toezegging
 Burgemeester Blase geeft aan dat het college de motie over neemt en met een
wijzigingsvoorstel van APV komt voorafgaand aan de start van het nieuwe
vaarseizoen april’2.
 Burgemeester Blase zegt toe dat het college, samen met Langedijk, een breder
vaarbeleid zal ontwikkelen en dat eveneens aan de raad zal voorleggen kort voor
of na de fusie van de beide gemeenten.
 Burgemeester Blase zegt toe dat het college de raad waarschijnlijk nog voor het
zomerreces’21 zal informeren over de stand van zaken omtrent de boa’s.

De motie is ingebracht door Senioren Dijk&Waard en medeondertekend door de
VVD, ChristenUnie, de HOP, GroenLinks en Partij van de Arbeid
Het woord is aan de Senioren Dijk&Waard en gesteund door D’66 Dijk&Waard.

10

Motie vreemd aan de orde van de dag – Motie 2020-12-15 01 VVD Actieplan
Inburgering 2021 (Bij20-9014)
Toezegging
 De VVD zal de suggesties van D’66 Dijk&Waard, De Christen Uni en de PvdA
eventueel samen met de griffie, verwerken voordat deze in de raad wordt
behandeld.
Deze motie van de VVD is mede ondertekend door de HOP en het CDA en gesteund
door Senioren Dijk&Waard, D’66 Dijk&Waard. en de PvdA

11

Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2020-12-15 02 VVD Jeugdhulp
Plus (Bij20-984)
Deze motie is wegens tijdgebrek niet ter vergadering behandeld en zal op de agenda
van de aankomende raadsvergadering worden geplaatst.

12

Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2020-12-15 04 VVD Aanbesteding
JeugdzorgPlus (Bij20-985)

Deze motie is wegens tijdgebrek niet ter vergadering behandeld en zal op de agenda
van de aankomende raadsvergadering worden geplaatst.
13

Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2020-12-15 05 HOP Indexering
bibliotheek (Bij20-989)
Deze motie is wegens tijdgebrek niet ter vergadering behandeld en zal op de agenda
van de aankomende raadsvergadering worden geplaatst.

14

Rondvraag
Geen

15

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

