Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 28 maart 2011 (IR11.0078)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Schilt, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De behandeling van agendapunt 7 is op verzoek van de burgemeester naar voren geschoven. De agenda is
verder ongewijzigd vastgesteld.
Presentatie
4.
Presentatie over Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN).
De commissie neemt kennis van de presentatie, die door de heren Ingelse van de afdeling VVH en Tibboel van
de brandweer is verzorgd. De presentatie zal beschikbaar worden gesteld aan de commissieleden.
Ter bespreking
7.
Aanlevering jaarstukken verbonden partijen.
De fractie van het CDA is niet tevreden over de wijze waarop haar aangenomen motie van 7 juli 2010 door het
college van burgemeester en wethouders wordt uitgevoerd (zoals in de raadsinformatiebrief van 8 maart 2011 is
verwoord). De burgemeester zegt dat het college van burgemeester en wethouders het standpunt deelt dat de
jaarstukken tijdig beschikbaar moeten zijn, maar hij merkt daarbij op dat 14 maart geen haalbare datum is
gebleken. De commissie wil geen vrijblijvendheid over de uitvoering van de motie. De burgemeester zegt toe dat
de raad en de commissie nader schriftelijk worden geïnformeerd over de uitvoering van de motie.
Ter advisering
5.
Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rekenkamercommissie 2011.
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 april 2011.
Een vraag van de heer Kruijer over de samenstelling van de rekenkamercommissie wordt voor de behandeling
in de raadsvergadering van 4 april 2011 schriftelijk beantwoord.
6.
Voorstel met betrekking tot het gehouden wijkbezoek van de gemeenteraad aan Julianadorp.
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen als
hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 april 2011.
Overig
8.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 28 februari 2011.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
9.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

