
BESLUITENLIJST VERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN VAN 27 AUGUSTUS 2007  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Abbenes, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De heer Nieuwenhuis geeft aan een korte opmerking te willen maken bij punt 9. Ondanks dat dit agendapunt 
alleen ter kennisneming is, zal de commissie dit toestaan. De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel tot vaststellen van de wensen- en bedenkingenprocedure. 
De commissie is in meerderheid van mening dat de wensen- en bedenkingenprocedure aangepast dient te 
worden. De commissie is namelijk van mening dat de commissie slechts een adviserende en geen 
besluitvormende bevoegdheid dient te hebben in de procedure. De procedure dient hierop te worden aangepast. 
Na enig beraad is ervoor gekozen het college te verzoeken om de procedure op basis van de bevindingen van 
de commissie te wijzigen. Het gewijzigde voorstel zal opnieuw worden besproken in de commissievergadering 
van 3 september 2007, waarna besluitvorming in de raad van 10 september 2007 kan plaatsvinden. 
 
5. Voorstel om in te stemmen met de ontwerp-jaarstukken 2006 van de Veiligheidsregio NHN. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt voor het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 3 september 2007. Op verzoek van de commissie worden de 
accountantsverklaring en het rapport van bevindingen ter beschikking van de raad gesteld. 
 
6. Voorstel akkoord te gaan met de ontwerp-jaarstukken 2006 van Regionale Ambulance Dienst NHN. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt voor het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 3 september 2007. 
 
7. Voorstel tot het wijzigen in de gemeentelijke vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van de 
 Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Dienst (RAD) en in het algemeen bestuur van 
 de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. 
De commissie adviseert unaniem positief over het voorstel en stelt voor het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 3 september 2007. 
 
8. 12-dagenregeling in het kader van het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen 
 milieubeheer. 
De burgemeester en de heer Bellinga constateren dat er wellicht nog een onduidelijkheid kan bestaan in de 
uitleg van de stukken. Afgesproken is dat zij hierover op korte termijn met elkaar om tafel gaan zitten. Op basis 
hiervan zal de burgemeester binnen uiterlijk 3 weken met een nieuw voorstel komen.  
 
9. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 4 juli 2007.  
De heer Nieuwenhuis merkt op dat hij zich niet kan vinden in de hetgeen in de besluitenlijst is verwoord.  
De besluitenlijst is echter ter kennisneming. De heer Nieuwenhuis zal desondanks een e-mail zenden via de 
griffie over hoe hij een en ander heeft beleefd. De commissie neemt overigens kennis van de besluitenlijst. 
 
10. Actiepuntenlijst. 
De griffie draagt zorg voor de invulling van een datum bij punt 3 van de actiepuntenlijst.  
 
11. Sluiting. 
De heer Schmitz wil nog een aantal punten opvoeren voor de volgende vergadering van de commissie.  
De voorzitter zegt dat hij deze punten gemotiveerd kan indienen bij de agendacommissie via de raadsgriffie.  
De heer Schmitz zegt dat hij een e-mail naar de griffie zal zenden. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 
 
 
 
 
 


