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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
J.W. Meijerman (voorzitter) 
W.R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
W.H. Holtslag, mw. J.H. Prins 

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (tot 23.00 uur) 

 

 CDA-fractie: 
R. Woudsma, mw. M. Vos-Breel 

 

 D66-fractie:  
P. Lekkerkerker 

 

 PvdA-fractie:  
S. van der Pas, mw. D.A.G.M. Vrijmens en mw. M.N. Leeuwin 

 

 GroenLinks-fractie: 
M. Mdaghri, mw. K.S. Rienstra 

 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, B. Woerkom 

 

 ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, Mw. M. Terlouw 

 

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
K.S. Heldoorn, G. Rebel, M.W. Hoelscher 
 
Adviseurs 
T. Bredenoord (bij 8.3) 
Mw. M. Polder (bij 8.4) 
F. v.d. Meer     (bij 8.4) 
W. Jore            (bij 8.6) 

 

Afwezig: 
 

 P.P. Korzelius (fractie GroenLinks) 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 24 januari 2019 
Aanvangstijd:  20.05 uur 
Eindtijd: 23.05 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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2. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
3. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Korzelius. 
  
4. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijzigingen van de 
agenda: 
 agendapunt 8.5 wordt direct na punt 8.1. behandeld; 
 agendapunten 8.6. en 8.7. betreffen mededelingen die voor behandeling zijn aangemerkt. 

  
5. Vaststellen resumé en notulen 
  
5.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 29 november 2018 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.  
 
5.2 Notulen openbare commissievergadering d.d. 29 november 2018 
 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
6.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de commissie voor 

kennisgeving aangenomen. 
 Mededeling van burgemeester Heldoorn over de tweede evaluatie integrale aanpak overlast openbare 

ruimte. 
  
6.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
  
6.3 Vragen aan het college 

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de heer  Doorn (ChristenUnie) over hoge huurprijzen voor 
ondernemers; 

 Burgemeester Heldoorn beantwoordt de vragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) over jeugdbendes 
en antisemitische graffiti.  

  
7. Spreekrecht voor burgers. 

Geen gebruik van gemaakt. 
  
8. Behandelpunten. 
  
8.1 Huizer zienswijze m.b.t. input voor de RSA 2019-2022 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen vanuit de commissie en constateert dat met de voorgestelde 

benadering wordt ingestemd; de door enkele fracties gevraagde aandacht voor wonen begrijpt hij, maar het 
college wil ter zake juist, naast de op zich goed lopende regionale samenwerking m.b.t. de verdeling van 
woonruimte, urgentiecriteria e.d., ook lokale regie kunnen houden (uitwerking daarvan volgt in de visie-notitie 
zoals ook vastgelegd in het collegeprogramma). 

 Advies commissie: 
De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 7 februari bij het agendapunt “Hamerstukken” in te 
stemmen met het voorstel. Het voorstel kan daarmee als zienswijze van Huizen worden ingebracht op het 
regiocongres van 5 februari a.s. 
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8.5 Uitgangspunten begroting 2020 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie. 
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, 
GroenLinks en SGP, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de fracties van Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen en ChristenUnie 
behielden een standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 
Het voorstel gaat als behandelpunt naar de raad van 7-2-2019. 

  
8.2 Procesvoorstel burgerparticipatie 
 Na toelichting op het voorstel en beantwoording van de commissievragen door wethouder Hoelscher is de 

conclusie dat op basis van het procesvoorstel verder kan worden gewerkt. 
 Advies commissie:  
 De commissie adviseert het stuk in rubriek A te plaatsen voor de raadsvergadering van 7-2-2019.  
  
8.3 Vaststelling nieuwe kadernota integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 
 Na uitgebreide behandeling en beantwoording van de vragen constateert de burgemeester een grote 

betrokkenheid van de raad bij en draagvlak voor de nieuwe kadernota. 
 Advies commissie:  
 De grootst mogelijke meerderheid van de commissie (alle fracties m.u.v. D66) adviseert de raad in te 

stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordiging van de fractie van D66 behield een standpunt voor en nam met het voorstel mee 
terug voor overleg met de fractie. 

 Het voorstel gaat als behandelpunt naar de raad van 7-2-2019. 
 Toezeggingen 

 De cijfers uit de veiligheidsmonitor 2017 zullen aan de raad worden verstrekt; 
 Het college zal bezien of bij benadering kan worden aangegeven welk deel van het budget sociaal 

domein uit de begroting (mede) kan worden toegerekend aan c.q. wordt ingezet voor veiligheidsbeleid 
hoewel dit door de verwevenheid en integrale aanpak (jongerenbeleid, PGA e.d.) niet eenvoudig zal zijn. 

  
8.4 Regionaal beleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  
 De burgemeester beantwoordt enkele vragen van de commissie. 
 Advies commissie:  
 De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 7-2-2019 bij het agendapunt “Hamerstukken” in te 

stemmen met het voorstel.  
  
8.6 Mededeling burgemeester Heldoorn over mobiele bereikbaarheid 1-1-2 
 Naar aanleiding van de vraag wat met de aanbevelingen uit het rapport zal worden gedaan merkt de 

burgemeester op dat in Huizen geen bereikbaarheidsproblemen zijn gemeten. De plekken waarover de 
aanbevelingen gaan betreffen de gemeente Gooise Meren, zodat hij geen aanleiding ziet voor actie door 
Huizen. 

  
 Toezegging(en) 

 De burgemeester zal de aanbevelingen bespreken met zijn collega uit Gooise Meren. 
  
8.7 Mededeling burgemeester Heldoorn over veiligheidscijfers 
 De vragen hierover zijn meegenomen bij de behandeling van punt 8.3 
  
10. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezeggingen  nummer(s) 5 en 6 worden geschrapt. 
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11. Rondvraag 
 Geen gebruik van gemaakt. 
  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.05 uur. 
 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2019 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Toezegging (aanvulling van bestaande toezeggingenlijst nr. 1) van burgemeester Heldoorn dat hij met de 
gemeente Gooise Meren de aanbevelingen uit het meetrapport over de mobiele bereikbaarheid van 1-1-2 
zal bespreken. 

 Het college zal bezien of bij benadering kan worden aangegeven welk deel van het budget sociaal 
domein uit de begroting (mede) kan worden toegerekend aan c.q. wordt ingezet voor veiligheidsbeleid 
hoewel dit door de verwevenheid en integrale aanpak (jongerenbeleid, PGA e.d.) niet eenvoudig zal zijn. 

 


