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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R. Woudsma   (plv. voorzitter) 
R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

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

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel 

 

• CDA-fractie: 
mw. M. Vos-Breel 

 

• D66-fractie:  
P. Lekkerkerker (tot 7.1) 

 

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

 

• GroenLinks-fractie: 
P.P. Korzelius, mw. K.S. Rienstra 

 

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

 

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

 

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

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap 

 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
N. Meijer, G. Rebel 
 
Politie  
Mw. C. van den Bogaert en H. van de Voorde 

 
 

Afwezig: 
 

• W. Meijerman, voorzitter 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 28 januari 2021 
Aanvangstijd:  20.03 uur 
Eindtijd: 22.33 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen / digitale teamsvergadering 
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1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.03 en heet alle aanwezigen welkom. 

  

2. Mededelingen 

 De voorzitter meldt dat hij de heer Meijerman vervangt vanavond; hij heeft verder geen berichten van 

verhindering ontvangen. 

  

3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging(en) van de 

agenda: 

• onder agendapunten 7.6 en 7.7 worden als behandelpunten toegevoegd: de mededelingen van de 

burgemeester over het ingestelde covid-advies-team en de eerste ervaringen met de avondklok. 

  

4. Vaststellen resumé(s) 

  

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 26 november 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 26 november 2020  

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

5. Informatie van het college. 

  

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

 De mededelingen van het college en/of de portefeuillehouder zijn door de commissie voor behandeling 

aangemerkt, zie agendapunten 7.4. t/m 7.7 

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

  

5.3 Vragen aan het college 

 Er zijn geen vragen. 

  

6. Spreekrecht voor burgers. 

 Geen gebruik van gemaakt. 

  

7. Behandelpunten. 

  

7.1 Presentatie politie over wijkteam, jaarplan en nieuw uitvoeringsprogramma 

 Door mw. Carmen van den Bogaert en dhr. Harm van de Voorde wordt een presentatie gegeven vanuit de 

politie inzake een terugblik op 2020 en de uitvoeringsplannen voor 2021 met enkele nieuwe accenten v.w.b. 

onder meer het wijkgericht en gebiedsbonden werken. 

 Advies commissie: 

De commissie heeft na beantwoording van haar vragen en een verdere toelichting van de burgemeester de 

presentatie voor kennisgeving aangenomen. 
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7.2 Permanente adviescommissie vermindering regeldruk  

 Advies commissie: na bespreking van enkele vragen en de beantwoording door de burgemeester en griffier 

wordt geadviseerd dit onderwerp aan te houden en na een aanvullend memo van de burgemeester voor de 

volgende vergadercyclus opnieuw te agenderen. 

  

 Toezegging 

• de burgemeester bereidt een memo voor ter verduidelijking van enkele aspecten rondom de invulling en 

werkwijze van de adviescommissie (samenstelling, deskundigheid, relatie naar raad, noodzaak 

geheimhouding e.d.) ter behandeling in de volgende vergadering van de commissie ABM 

  

7.3 Uitgangspunten begroting 2022 

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie. 

 Advies commissie: dit agendapunt kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raad van 11 februari a.s. 

 

7.4 Mededeling burgemeester Meijer over jaarcijfers veiligheid 2020 

 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen vanuit de commissie 

 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 

  

 Toezegging 

• in relatie tot het onderwerp jeugd en drugs volgt nog een memo over de stand van zaken betreffende het 

gebruik van lachgas. 

  

7.5 Mededeling burgemeester Meijer over evaluatie jaarwisseling 2020/2021 

 De vragen van de commissie worden door de burgemeester beantwoord. 

 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 

   

7.6 Mededeling burgemeester Meijer over covid advies team 

 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 

   

7.7 Mededeling burgemeester Meijer over verloop eerste weekend avondklok Huizen 

 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 

  

8. Financiële overzichten commissie 

 Geen opmerkingen. 

 

9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezeggingen  nummers 4, 6 t/m 10 worden geschrapt. 

• Toezegging nummer 2 blijft  ondanks het voorstel van het college om het af te voeren, gehandhaafd. 

  

10. Rondvraag 

 Geen gebruik van gemaakt. 

  

 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.33 uur. 

 

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 4 maart 2021 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

• Toezegging van burgemeester Meijer om (in relatie tot het onderwerp jeugd en drugs n.a.v. de jaarcijfers 

veiligheid 2020)  een memo over de stand van zaken betreffende het gebruik van lachgas te zenden. 

  


