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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en in het bijzonder de 
gasten van harte welkom.  

 
2. Mededelingen 

De voorzitter heeft een bericht van verhindering ontvangen van de heer Schaap van 
Transparant Huizen.  

 
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter stelt voor de vergaderorde als volgt aan te passen: 
• Te starten met agendapunt 7.3 in verband met de gasten vanuit de VRGV; 
• Aansluitend de overige agendapunten.  

 
Conform besloten. 

 
4. Vaststellen resumés en notulen 
 
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 8 april 2021 

Het resumé wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 8 april 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college 
 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De voorzitter wijst op de twee mededelingen en meldt dat de mededeling van burgemeester 
Meijer over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt behandeld onder agendapunt 7.5. 
 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 De voorzitter constateert dat er geen mondelinge mededelingen zijn aangemeld.  
 
5.3 Vragen aan het college 

De voorzitter constateert dat de fractie Leefbaar Huizen commissievragen heeft gesteld over de 
havengelden. Wethouder Rebel krijgt de gelegenheid de vragen te beantwoorden. 
 
Wethouder Rebel beantwoordt de vragen: 
• Klopt het dat in de havengelden voor cruiseschepen de toeristenbelasting is verwerkt?  
In de tarieven voor cruiseschepen is de opbrengst toeristenbelasting verwerkt. Om dubbelheffing 
te voorkomen is in de Verordening watertoeristenbelasting een vrijstelling opgenomen voor 
bemanning en passagiers van cruiseschepen.  
• Klopt het dan ook dat bij stijging toeristenbelasting de tarieven voor havengelden automatisch 
worden verhoogd?  
Dit gaat niet automatisch, maar jaarlijks worden zowel de tarieven Watertoeristenbelasting als 
ook de tarieven behorende bij de Algemene voorwaarden passagiersvaartuigen gemeente 
Huizen vastgesteld. Bij de toename van het tarief van de toeristenbelasting wordt deze toename 
eveneens opgenomen in de tarieven voor de cruiseschepen.  

 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) heeft geen aanvullende vragen en dankt de wethouder voor 
de beantwoording.  
 
De voorzitter constateert dat de overige commissieleden geen aanvullende vragen hebben en 
sluit hiermee het agendapunt.  

 
6. Spreekrecht voor burgers 
 De voorzitter constateert dat geen gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht voor burgers. 
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7.  Behandelpunten 
 
7.3 Zienswijze jaarstukken 2020 VRGV en programmabegroting 2022 VRGV 

Eerste termijn  
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt een toelichting op het voorstel ten aanzien van de 
toevoeging van het resultaat van de jaarrekening ad € 650.000 aan de algemene reserve.  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) merkt op dat de fractie tevreden is met dit voorstel, omdat 
hiermee de veiligheidsregio eindelijk armslag krijgt. De fractie stemt in met het stuk.  
 
De heer Bource (SGP) is positief dat er geld terugkomt naar de gemeente. De fractie vraagt er 
aandacht voor dat er als gevolg van COVID-19 soms activiteiten niet hebben plaatsgevonden, 
waaronder oefeningen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de inzetbaarheid. Ook vraagt het uit-
treden van Weesp de aandacht om dit zo goed mogelijk te regelen voor alle partijen die hierbij 
betrokken zijn in zowel de eigen als de nieuwe veiligheidsregio. Daarnaast vraagt de nieuwe 
meldkamer ook de aandacht. Minder financieel van aard, maar wel belangrijk voor de vrijwilli-
gers, zijn de inzet en beschikbaarheid en hoe omgegaan wordt met deze groep. De huidige 
regelingen worden afgeschaft of gewijzigd. Dat betekent dat heel veel mensen deel kunnen 
nemen, wat kan leiden tot teleurstellingen voor vrijwilligers. Mogelijk zijn er elders oplossingen 
voor gevonden, zodat de vrijwilligers aangehaakt blijven en daar een tevreden gevoel aan over 
houden.  
 
De heer Holtslag (VVD) dankt de opstellers van het uitmuntende rapport. Het is op zich mooi dat 
er gelden terugvloeien naar de gemeente, maar mogelijk heeft dit te maken met zaken die 
uitgesteld zijn. De (technische) vraag is of het verstandig is hier een voorziening voor op te 
nemen, zodat er middelen zijn om deze zaken volgend jaar op te kunnen pakken. De VVD stemt 
in met de zienswijzen.  
 
De heer Van der Pas (PvdA) sluit zich aan bij de eerder gestelde vragen met betrekking tot de 
middelen die terugvloeien in combinatie met activiteiten die niet zijn ondernomen. Aanvullend 
heeft de fractie een vraag over de herverdeling van het Gemeentefonds: de gemeente Huizen 
hoeft iets minder te betalen. In hoeverre is dit bedrag op dit moment een zekerheid of een 
aanname? 
 
Mevrouw Vos (CDA) sluit zich aan bij de vorige sprekers over de middelen die teruggestort 
worden en de activiteiten die niet zijn ondernomen.  
 
De heer Lekkerkerker (D66) merkt op dat er een aanzienlijk bedrag wordt toegevoegd aan de 
reserve van de veiligheidsregio. Dit ligt in lijn met de poging om het weerstandsvermogen te 
versterken, waarvan akte.  
 
De heer Korzelius (GroenLinks) heeft geen aanvullende vragen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) merkt op dat van het overschot van bijna € 1.000.000  
€ 650.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en de gemeenten krijgen vervolgens 
bijna € 280.000. Dorpsbelangen Huizen neemt echter het standpunt in dat middelen die over zijn 
terug moeten vloeien naar de gemeente. Daarnaast is de intentie uitgesproken om in 2022 3% 
minder gemeentelijke bijdragen te realiseren. Daarom neemt mevrouw Rebel aan dat het 
eindresultaat zal wijzigen.  
 
De voorzitter heet de heren De Graaf en Benschop, adviseurs van de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek welkom.  
 
Burgemeester Meijer dankt voor de complimenten en de waardering vanuit de commissie en zal 
deze delen met het Algemeen Bestuur. 2021 is, net als 2020 was, een hectisch jaar. Dit heeft 
gevolgen, waaronder dat een aantal zaken – zoals het gestructureerd oefenen – niet zijn 
uitgevoerd. In kleiner verband is er wel veel geoefend, zodat met minder mensen toch de 
paraatheid op peil gehouden kon worden. Het beeld is dat dit goed gaat. De mensen zijn goed 
getraind en kunnen dit op basis van ervaring, vakmanschap en inzichten een aantal jaar 
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volhouden. Daar zitten echter budgetten aan die grotendeels niet ingehaald kunnen worden, 
omdat de oefeningen niet geïntensiveerd kunnen worden. Dit heeft namelijk ook weinig 
rendement. Dat betekent dat een deel van de budgetten zijn vrijgevallen en dat er geen reserve 
of voorziening voor aangewend mag worden. De bestaande afspraak is dat in de veiligheids-
regio de 1%-norm voor het eigen vermogen op peil is. Een eventueel surplus vloeit terug naar 
de gemeenten. Aanvullend geeft burgemeester Meijer aan dat er in 2019 en 2020 een bestem-
mingsreserve in de Algemene Reserve was opgenomen. De accountant heeft echter gesteld dat 
de bestemmingsreserve eruit moet, omdat de gemeente anders een nog groter bedrag terug 
had ontvangen, omdat de overige zaken op orde zijn.  
 
Rondom de vrijwilligers wordt het een en ander gewijzigd. Dit is een landelijk traject, waarin de 
regio actief inzet en de mensen steeds meeneemt in de ontwikkelingen. Inmiddels zijn veel 
opties bekeken. In dit stadium wijzigingen aanbrengen wordt heel ingewikkeld, ook om dit 
landelijk georganiseerd te krijgen. Het beeld is dat dit een werkbare oplossing voor de vrijwilli-
gers is. Er blijkt ook waardering uit voor hetgeen de vrijwilligers doen en houdt het werk ook 
interessant en uitdagend. Daar zit nog wel een financieel haakje aan, waar op landelijk niveau 
stevig over wordt gediscussieerd. Hangende de vorming van een nieuw kabinet wordt hier 
vooralsnog geen aandacht aan besteed door het zittende kabinet. Dit geeft iets vertraging.  
 
De heer De Graaf geeft in antwoord op de vraag van de heer Van der Pas aan dat de bedragen 
in de programmabegroting zijn vastgesteld.  
 
Tweede termijn 
De heer Doorn (ChristenUnie) benadrukt het belang van dat de weerstandscapaciteit goed op 
orde is. Daarom is het positief dat deze op 1% uit zal komen. De pijn wordt verzacht, omdat er 
een overschot is. De ChristenUnie stemt in met het voorstel.  
 
De heer Bource (SGP) mist nog een reactie vanuit het college op zijn pleidooi voor een goede 
regeling voor de vrijwilligers. Voor het opkomen van vrijwilligers in Huizen, maar ook andere 
gemeenten, wordt een piket-achtige regeling gehanteerd. Andere gemeenten hanteren andere 
varianten, waarbij niet iedereen hoeft op te komen. De verwachting is dat deze manier rust geeft 
aan vrijwilligers. De SGP is tevreden met de overige antwoorden. Daarnaast wenst de SGP de 
veiligheidsregio in het nieuwe jaar veel succes en spreekt de hoop uit dat de oefeningen in het 
buitenland doorgang kunnen vinden. Het is bekend dat er op kleinschalig niveau goed wordt 
geoefend, maar grootschalige oefeningen zijn en blijven ook van belang. De SGP stemt in met 
het voorstel.  
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) behoudt zich een standpunt voor en neemt het voorstel 
mee terug voor overleg in de fractie. 
 
Zonder verdere toelichting stemmen de heren Koning (Leefbaar Huizen), Holtslag (VVD), Van 
der Pas (PvdA), Lekkerkerker (D66), Korzelius (GroenLinks) en mevrouw Vos (CDA) namens 
hun fractie in met het voorstel.  
 
Advies commissie  
De zienswijze jaarstukken 2020 VRGV en programmabegroting 2022 VRGV worden 
geagendeerd als behandelpunt voor de raadsvergadering van 3 juni 2021. 
 

7.1 Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA 
De commissie krijgt de gelegenheid vragen te stellen over de stukken c.q. haar input te geven. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) mist in de verstedelijkingsstrategie de railverbinding tussen 
Almere-Huizen-Utrecht of Almere-Huizen-Amersfoort. De voorzitter informeert de commissie dat 
de heer De Bruijn dit onderwerp heeft ingebracht in de commissie Fysiek Domein.  
 
Mevrouw Prins (VVD) memoreert dat in de AB de begroting is besproken. Onder agendapunt 
7.2 zal de heer Holtslag hier input over geven.  
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Wethouder Rebel herhaalt het antwoord op de inbreng van de heer De Bruijn in de commissie 
Fysiek Domein. De railverbinding maakt nog steeds onderdeel uit van het MIRT-programma.  
 
Advies commissie 
De geagendeerde stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.  
 

7.2 Zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi 
en Vechtstreek  

 De stukken zijn inmiddels in diverse commissies aan de orde geweest. In de commissie ABM 
wordt met name input gevraagd op het onderdeel financiën.  

 
 Eerste termijn  
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is namens de fractie van mening dat de tarieven voor 

huishoudelijk afval niet te hoog mogen worden. Aan de ene kant is het college voornemens te 
gaan bezuinigen: er komt een tarief voor puin en bouwafval. Maar aan de andere kant wordt 
puin en bouwafval, maar ook huishoudelijk afval, overal gedumpt, omdat mensen anders 
moeten gaan betalen. Dat betekent ook dat de gemeente extra kosten zal moeten maken om dit 
zwerfafval op te ruimen. In hoeverre wegen deze nadelen op tegen een tariefsverhoging?  

 
 De heer Van der Pas (PvdA) merkt op dat de weerstandscapaciteit naar 0,75 gaat. Neemt de 

gemeente hiermee vooral een theoretisch risico, omdat de gemeente de achtervang is voor het 
geval het mis gaat of is het een reëel risico dat de gemeente aan moet vullen?  

 
 De heer Holtslag (VVD) complimenteert de wethouder en de staf die de stukken hebben samen-

gesteld, ook gezien de compactheid van de stukken, en heeft namens de fractie aanvullende 
vragen: 
• De resultaatbestemming 2020. Er wordt op pagina 3 een afrekening van het tekort over 2020 
met de gemeente Huizen voorgesteld. De gemeente wordt gedeeltelijk gecompenseerd voor wat 
betreft COVID-19. In de gemeentelijke afrekening van COVID-kosten naar het rijk zijn deze 
ogenschijnlijk niet meegenomen. Dat zou betekenen dat de afrekening positiever zou zijn dan 
wat er nu staat.  
• De begrotingswijziging 2021. De incidentele bijdrage aan Werken aan Werk is een fors 
bedrag: € 198.000. De dekking komt uit de Reserve sociaal domein voor 2021. Het beeld is dat 
deze reserve in de afgelopen jaren al behoorlijk was uitgeput. Tegelijkertijd zijn er middelen 
toegevoegd van hetgeen er eerder is overgebleven. Vooral triggert het woord ‘incidenteel’, 
omdat de projecten die hieronder vallen waarschijnlijk meerjarig van aard zijn. De vraag is hoe 
deze projecten de komende jaren gefinancierd zullen worden.  
• De begroting 2022-2025(1): Het beeld wat op pagina 6 wordt geschetst, is dat de regio zaken 
loslaat en overlaat aan de gemeenten. De VVD ondersteunt deze beweging: De fractie is kritisch 
op de taken van de gemeente. Bevestigt de wethouder dit beeld?  
• De begroting 2022-2025(2): Er is een bedrag van € 50.000 opgenomen om de samenwerking 
tussen de afdelingen Fysiek Domein en Sociaal Domein te verbeteren: ‘Minder samen praten, 
maar meer samen doen. Dat zal ook leiden tot minder beslag op wat met de gemeenten wordt 
besproken’. De VVD heeft steeds gezegd dat de regio bestuurd moet worden vanuit de 
gemeenten en dat ook de democratische controle daar ligt. Met name dit laatste mag geen 
onderdeel zijn van de bezuinigingen. De VVD pleit ervoor de communicatie met de gemeenten – 
waarin al verbeteringen te zien zijn – in stand te houden.  
• Er is een structureel tekort van € 3,2 miljoen als gevolg van lagere inkomsten uit grondstoffen 
en hogere kosten voor inzameling. Hierop worden bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd, maar 
een groot deel moet toch komen uit het verhogen van de afvalstoffenheffing die voor rekening 
komen van de inwoners. Hier heeft de VVD moeite mee. De VVD zal tijdens de behandeling van 
de begroting hier zeer kritische vragen over stellen. Op regionaal niveau is een positief resultaat 
van € 200.000. Kan de bijdrage die door de inwoners zijn gegeven hierop in mindering worden 
gebracht?  
• Er zijn in het kader van de GAD voorstellen om de ophaalfrequentie te wijzigen en de tarieven 
te verhogen. In hoeverre zal dit leiden tot nevengedrag door burgers: het dumpen van afval, het 
niet meer scheiden van afval. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de besparingen gebruikt zullen 
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moeten worden voor handhaving en dergelijke. In de stukken wordt gezegd dat het juist 
stimulerend werkt om afval te scheiden. De VVD hoort graag een toelichting van de wethouder.  
• In de laatste financiële paragraaf op pagina 9 wordt genoemd dat de B.V. Vervoer in 2023 een 
extra bijdrage moet hebben ten opzichte van 2022 van € 166.000. Dit is een stijging van 14%. In 
2021 zal het effect op de begroting vanuit deze B.V. Vervoer ook negatief zijn. Er is in 2020 
uitvoering gesproken over de oprichting van deze vennootschap. Nu blijken er allerlei extra 
kosten te komen. Wanneer deze informatie destijds beschikbaar zou zijn geweest, had de VVD 
misschien een andere beslissing genomen. Over dit proces is de VVD zeer ontstemd. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD over de 
vervoerskosten. Uit de risicoanalyse blijkt dat de genoemde € 166.000 niet-compensabele btw 
is. Dit was niet in de stukken opgenomen. Deze slordigheid is de wethouder Sociaal Domein en 
de regio verwijtbaar. De vraag is waarom dit niet is onderzocht.  
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) benoemt dat de weerstandscapaciteit wordt verlaagd van 1 
naar 0,75. De afspraak is dat de weerstandscapaciteit op 1 moet staan. Hier is weloverwogen 
voor gekozen. Gevoelsmatig lijkt het alsof de weerstandscapaciteit gemakkelijk naar beneden 
wordt bijgesteld. Is dit eenmalig en wordt de weerstandscapaciteit weer teruggezet op 1? En wat 
is de onderbouwing om de weerstandscapaciteit aan te passen?  
 
De heer Bource (SGP) sluit zich aan bij de eerder gemaakte opmerkingen over het weerstands-
vermogen. Kijkend naar de meerjarenbegroting zal 2022 een uitdagend jaar worden. Voorbeel-
den zijn de herindeling Weesp, gemeentelijke bezuinigingen en de financiële zaken in het 
sociaal domein. Van de financiële functie heeft de accountant geconstateerd dat die eigenlijk 
uitbreiding behoeft gezien de omvang van de organisatie. De verlaging van de gemeentelijke 
bijdrage is een mooi streven, maar graag verneemt de SGP hoe realistisch deze doelstelling is, 
zeker gezien de uitdagingen en de risico’s in heel veel verschillende domeinen. In het verlengde 
daarvan is de post onvoorzien à € 5.000 wellicht te weinig.  
 

 De heren Korzelius ((GroenLinks), Lekkerkerker (D66) en mevrouw Vos (CDA) hebben namens 
de fractie geen aanvullende vragen of opmerkingen.  

 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen die in de commissie zijn gesteld, met uitzondering van 

de vragen die eerder in andere commissies aan de orde zijn gekomen (afvalstoffenheffing, GRD, 
B.V. Vervoer): 
• In het verleden zijn door de gemeenten afspraken gemaakt om de weerstandscapaciteit op 1 
te stellen. Dit is geen harde norm geweest. Op basis van de jaarrekening 2020 komt deze uit op 
0,75. De weerstandscapaciteit verhogen naar 1 kan alleen wanneer de gemeenten daartoe 
bijdragen. Normaal gesproken, als de financiële resultaten gunstig zijn, kan er worden bepaald 
dat een deel van die gelden niet terugvloeien naar de gemeenten, maar onderdeel blijven van 
het eigen vermogen van de regio. Daarmee wordt de weerstandscapaciteit verstevigd en 
verhoogd. In 2020 was er een verlies. Daarom kan er vanuit het resultaat 2020 niets worden 
gedoteerd aan het eigen vermogen. Daardoor zakt de weerstandscapaciteit terug van 1 naar 
0,75. Eigenlijk is het verhogen naar 1 weinig zinvol, omdat de zeven gemeenten feitelijk de 
financiële achtervang zijn mocht het misgaan bij de regio. Uiteraard zal geprobeerd worden de 
ratio terug te brengen naar 1, maar dat betekent dat de financiële resultaten bij de regio positief 
moeten zijn, omdat anders de gemeenten het eigen vermogen van de regio aan moeten vullen. 
• De compensatie COVID wordt bepaald door het bedrag wat vanuit de GAD nog terugkomt. Dit 
wordt door de gemeenten aangevraagd. Dit is terug te vinden in het overzicht van de verdeling 
van het resultaat in het aandeel van de gemeente Huizen. Uiteindelijk zal er nog € 65.000 extra 
compensatie worden opgevraagd. Dit zal ten goede komen aan de bepaling van de tarieven van 
de afvalstoffenheffing voor 2022.  
• In het kader van Werken aan werk wordt een teruggave aangevraagd van € 195.000 (was oor-
spronkelijk € 198.000). Deze teruggave komt uit het rekeningresultaat 2017 waarvan gemeenten 
destijds hebben gezegd dat het beschikbaar moet blijven voor arbeidscapaciteit en werkgele-
genheidsprojecten. Ook heeft de gemeente aangegeven eerst de plannen te willen zien. Tot die 
tijd zouden de gelden bij de gemeenten blijven. Inmiddels zijn de plannen klaar en zijn de gelden 
nodig om de plannen uit te kunnen voeren. Het bedrag dat nu wordt gevraagd, komt uit de 
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reserve sociaal domein. Deze reserve was leeg als je de oormerkingen binnen de reserve 
sociaal domein, waaronder die € 198.000, buiten beschouwing zou laten. Dit had al een label 
binnen de reserve sociaal domein. Dit heeft niet alleen een incidenteel karakter, maar het geld 
dat daarvoor naar de regio gaat, zal de komende jaren voor Werken aan werk en Perspectief op 
werk worden aangewend.  
• Het algehele gevoelen van alle gemeenten is dat geprobeerd wordt de regio zo klein mogelijk 
te houden: lokaal wat kan en regionaal wat moet. Dat is een beweging die heel sterk is.  
• In de commissie is gerefereerd aan het realiseren van een bezuiniging door beter te gaan 
samenwerken – minder praten en meer samen doen. Dit gaat niet zozeer over de communicatie, 
maar over de werkwijze. Er is op dit een verschil in aansturing van het sociaal domein en fysiek 
domein op het niveau van de regio. Op het gebied van het sociaal domein hebben meer 
ontwikkelingen plaatsgevonden, er wordt beter samengewerkt en er wordt efficiënter gewerkt. 
Het voorstel is om diezelfde werkwijze zoveel mogelijk ook in te voeren voor het fysiek domein. 
De beoogde besparing is € 50.000.  
• De post onvoorzien à € 5.000 is inderdaad laag en veel lager ook dan het bedrag onvoorzien 
wat de gemeente Huizen in haar begroting heeft opgenomen. Tegelijkertijd wordt dit bedrag 
sinds jaar en dag in de begroting van de regio opgenomen. Deze post wordt gebruikt voor 
kosten die niet elders kunnen worden ondergebracht. Mochten noodzakelijke kosten deze  
€ 5.000 overstijgen, dan kunnen die op een andere manier worden verantwoord. In de regio is 
besloten deze post zo laag mogelijk te houden. De werkelijke uitgaven zullen uiteindelijk 
bepalend zijn voor het resultaat per jaar.  
 
De heer Bource (SGP) heeft namens de fractie begrip voor het standpunt ten aanzien van de 
post onvoorzien à € 5.000. De accountant heeft aangegeven dat de financiële functie onder-
steuning behoeft. De SGP ziet risico’s in de begroting. Aan de ene kant is er een bezuinigings-
doelstelling, aan de andere kant is er een aantal risico’s gesignaleerd. Ook in dit verband 
noemde de heer Bource de post onvoorzien. De heer Bource verzoekt de wethouder hierop te 
reflecteren.  
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft een aanvullende vraag aangaande de weerstands-
capaciteit. Om deze terug te brengen naar 1 % moet het eigen vermogen worden aangevuld 
door de gemeenten. Is het ook een overweging om extra te bezuinigen? Tegelijkertijd is ook de 
vraag: als het verhogen van het weerstandsvermogen naar 1 weinig zinvol is, waarom wordt er 
dan niet voor gekozen het weerstandsvermogen te verlagen naar 0 of een ander minimum.  
 
Wethouder Rebel beantwoordt de aanvullende vragen: 
• De uitbreiding van de financiële functie is van belang. Daar heeft de accountant op gewezen. 
Dit heeft alles te maken met dat de financiële functie en de controle steeds belangrijker worden. 
Een van de aspecten is de rechtmatigheidsverklaring waar het college van de gemeente en het 
bestuur van de regio verantwoordelijk voor wordt. Dat betekent dat er veel meer 
werkzaamheden moeten worden verricht om te bekijken of het dagelijks bestuur rechtmatig heft 
gehandeld. In de voorbereiding daarop moeten veel meer functies en werkzaamheden vanuit de 
financiële administratie worden verricht. Dat betekent dat die financiële functie niet meer op de 
oude manier qua capaciteit gedaan kan worden. Dit betekent dat er moet worden uitgebreid.  
• Er wordt nadrukkelijk en zorgvuldig gekeken in hoeverre de risico’s volledig en zo goed 
mogelijk worden benaderd. Het is altijd een benadering: er wordt geprobeerd inzichtelijk te 
krijgen op welke elementen er risico’s wordt gelopen. Vervolgens wordt dit met percentages 
geduid. De accountant kijkt mee of er voldoende zorgvuldig naar wordt gekeken. Tegelijkertijd is 
een deel onzeker. Ook deze risicoanalyse is gedegen samengesteld. Dat betekent dat dit zijn 
weerslag heeft op de cijfers en de ratio’s.  
• Bezuinigingen worden gedaan om een positief rekeningresultaat te kunnen halen, waarna er 
kan worden toegevoegd aan de reserves. Op dit moment vinden er forse bezuinigingen plaats 
binnen het verband van de regio. Dan nog is het de vraag in hoeverre er positieve resultaten 
behaald worden. Het beeld is daarom dat niet alleen met bezuinigingen de weerstandscapaciteit 
verhoogd kan worden.  
• Omdat de hoogte van de weerstandscapaciteit niet belangrijk is, omdat gemeenten de 
financiële achtervang zijn, kan het onderwerp van discussie zijn om de weerstandscapaciteit 
naar 0 te brengen. Tegelijkertijd, geeft de accountant aan, is het belangrijk dat er een buffer in 
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de vorm van eigen vermogen aanwezig is om zaken op te kunnen vangen. Daarom blijft het 
streven om de weerstandscapaciteit op 1 te houden. Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt 
aanvullend of 0,75 een minimale grens is. Wethouder Rebel geeft aan dat dit afhankelijk is van 
het rekeningresultaat. Stel dat er voor 2021 een dermate negatief resultaat ontstaat dat deze 
middelen onttrokken moeten worden aan de reserves, betekent dit meteen dat de weerstands-
capaciteit wordt verlaagd. Wanneer dit te laag wordt, zal de discussie ontstaan in hoeverre de 
gemeenten moeten doteren, zodat de regio normaal kan blijven functioneren. Uiteindelijk blijft de 
financiële achtervang bij de gemeenten liggen.  
 

 Advies commissie:  
Het merendeel van de fracties behoudt zich een standpunt voor en nemen het voorstel mee 
terug voor overleg in de fractie. De zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 
en begroting 2022 regio Gooi en Vechtstreek worden geagendeerd als behandelpunt voor de 
raadsvergadering van 3 juni 2021. 
 

7.4 Rapportage Integriteitsbeleid 2020 
 De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportage.  
 
 Eerste termijn 
 Mevrouw Vrijmens (PvdA) merkt op dat het positief is de gemeente een integere, transparantie 

organisatie wil zijn en mooie rapportages maakt. De fractie vraagt of er een follow-up plaatsvindt 
als mensen zich melden bij BING of als mensen zich bij de eigen vertrouwenspersonen melden.  

 
 Mevrouw Vos (CDA) heeft geen aanvullende vragen. Het CDA heeft met waardering 

kennisgenomen dat ondanks corona heel veel activiteiten plaats hebben gevonden en dat er 
veel ruimte blijft voor het gesprek en reflectie.  

 
 De heer Korzelius (GroenLinks) was blij verrast dat er ondanks corona zoveel is gedaan. Daar-

naast is de fractie blij met de inventarisatie van nevenwerkzaamheden van de medewerkers van 
de gemeente Huizen. Verwant aan het Integriteitsbeleid heeft de fractie kennisgenomen van een 
overzicht van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Is het mogelijk een samenvat-
ting ter beschikking te stellen van dit onderzoek?  

 
 De heer Lekkerkerker (D66) geeft aan dat het de fractie deugd doet dat er zoveel aandacht is 

voor dit onderwerp.  
 
 Mevrouw Prins (VVD) dankt het college voor het rapport. Het beeld is dat er heel veel wordt 

gedaan, waaronder besprekingen en workshops. Het was ook nodig in te zetten op dit onder-
werp. De VVD heeft de volgende vragen: 
• Ook de VVD is benieuwd naar het MTO, met name naar het percentage van de algemene 
tevredenheid en werkplezier. Het is de taak van het CMT om de resultaten van het MTO breed 
te delen. De verwachting was daarom ook dat het met de gemeenteraad gedeeld zou worden.  
• Een van de zaken waaraan gewerkt moest worden, was de onzichtbaarheid van het CMT en 
leidinggevenden. Was dit het onderwerp wat er het meest uit sprong, i.c. is dit een groot 
probleem? 
• Alleen de registratie van de nevenwerkzaamheden van het college is terug te vinden op de 
website en niet die van andere ambtenaren. Wordt dit nog uitgebreid? Is deze informatie 
toegankelijk voor inwoners? 

 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) is blij met de rapportage; deze is heel helder. Ondanks dat er 
heel veel wordt gedaan, zijn elf punten nog niet gerealiseerd. Hiervoor heeft de fractie begrip. 
Leefbaar Huizen spreekt de hoop uit dat deze punten de komende jaren doorgang zullen vinden 
en dat de middelen die daarbij horen, worden doorgeschoven.  
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) geeft aan dat het goed is dat dit rapport jaarlijks wordt 
gemaakt. Bij de nevenfuncties van de medewerkers wordt gezegd dat deze informatie niet wordt 
opgehaald bij ingehuurd personeel. Er is begrip voor dat dit bij kortdurende overeenkomsten niet 
gebeurt, maar wat is de argumentatie om deze informatie bij meer langdurige overeenkomsten 
niet op te vragen?  
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De heer Bource (SGP) is van mening dat er heel veel is gedaan. Het is belangrijk dat laagdrem-
pelig melden mogelijk blijft en dat het rapporteren over het beleid wordt voortgezet. Het is goed 
dat er aandacht blijft voor de budgethoudersregeling, met name omdat er in het verleden zaken 
niet goed zijn gegaan. In het algemeen is het heel goed dat er breed aandacht is voor allerlei 
aspecten van integriteit en dat daar ook het gesprek over wordt aangegaan. Positief daarbij is 
dat er beperkt gebruik gemaakt hoeft te worden van de vertrouwenspersoon. De SGP sluit zich 
aan bij de eerdere opmerkingen over aanvullende informatie, met name de conclusies,  over het 
MTO.  
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft namens de fractie kennisgenomen van de rap-
portage. De fractie is blij dat in 2020 in totaal drie personen een beroep hebben gedaan op de 
vertrouwenspersoon van BING. Dit is verwant aan de conclusies van het MTO. Tegelijkertijd is 
het jammer dat de uitkomsten pas na de fractievergadering ter beschikking waren gesteld en 
niet betrokken is bij de rapportage Integriteitsbeleid 2020. Onderwerpen zoals de zichtbaarheid 
van leidinggevenden, de gedragsvormen en de verbinding tussen afdelingen en vergaderprak-
tijken horen hierin thuis. Ook Dorpsbelangen Huizen is benieuwd naar de samenvatting van het 
MTO. Aanvullend vraagt mevrouw Rebel waar de ‘C’ in ‘CMT’ voor staat.  

 
 Wethouder Verbeek dankt de commissieleden voor de blijken van waardering voor het rapport 

en beantwoordt de vragen van de commissie:  
• Ondanks corona is er voortgang geweest op het onderwerp integriteit, ook al was dit niet altijd 
makkelijk. Voor een aantal punten is fysiek contact belangrijk.  
• Zaken die worden besproken bij BING en de vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijk. Wanneer 
iemand daar behoefte aan heeft, kan iemand aanspraak blijven maken op begeleiding van 
BING. Vaak is dat niet nodig en kan het naar de werkgroep. De wethouder roept op problemen 
bespreekbaar te maken bij collega’s, leidinggevenden, de werkgroep, de Vertrouwenscommissie 
of BING. 
• De Ondernemingsraad heeft het MTO uitgevoerd. In de loop van 2021/2022 zal een onder-
zoek worden geïnitieerd door de afdeling Personeelszaken. In de mededeling die de wethouder 
hierover heeft gedaan, wordt melding gemaakt van workshops en verbeterteams. Er is met na-
me aandacht voor de zichtbaarheid van de leidinggevenden. Uit het MTO bleek dat het Centraal 
Management Team (CMT) op afstand van de werkvloer stond (zichtbaarheid en betrokkenheid). 
Dit heeft het CMT zich aangetrokken. Er zijn verbetermaatregelen voor gekomen, zoals het 
koffiemoment, waar het CMT zijn plannen uiteen kan zetten. Daarnaast was het plan dat het 
CMT alle afdelingen langs zou gaan. Door corona is dat er niet van gekomen. Ook is in de 
mededelingen opgenomen dat er aandacht is voor gedrags- en omgangsvormen. Alle aanbeve-
lingen zijn opgenomen in de rapportage en in de 26 maatregelen die hiervoor zijn genomen. De 
heer Korzelius (GroenLinks) memoreert zijn verzoek om inzicht te krijgen in de resultaten van 
het MTO. Wethouder Verbeek memoreert dat het een intern gericht onderzoek is, een 0-meting, 
geïnitieerd door de OR. In die zin is het rapport niet bestemd om openbaar gemaakt te worden. 
Het onderzoek is enige tijd geleden gehouden. Hieruit bleek dat met name de afstand van het 
CMT tot de werkvloer en de gedrags- en omgangsvormen aandacht verdienen. Mevrouw Prins 
(VVD) heeft in de opdracht aan het CMT gelezen dat de resultaten breed gedeeld moesten 
worden. Het gevoelen is dat de gemeenteraad daar onderdeel van is. De VVD hecht er belang 
aan het rapport in te kunnen zien en de voortgang te kunnen monitoren. Het verzoek is daarom 
te bezien op welke manier de resultaten met de gemeenteraad gedeeld kunnen worden. De 
heer Koning (Leefbaar Huizen) memoreert dat de commissie/gemeenteraad bij de start van het 
onderzoek heeft gevraagd om een samenvatting van dit onderzoek. De wethouder heeft toege-
zegd dit verzoek te overleggen met de OR. De heer Korzelius (GroenLinks) verzoekt nogmaals 
om een samenvatting van dit onderzoek. Mevrouw Prins (VVD) leest in de stukken dat dienend 
leiderschap heel belangrijk is en aandacht krijgt. Is het zo dat tijdens de koffiemomenten alleen 
vanuit het CMT gedeeld wordt? Immers, bij dienend leiderschap hoort dat er geluisterd wordt 
naar mensen. Wethouder Verbeek herhaalt dat het een intern gericht onderzoek is, wat enige 
tijd geleden heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de uitkomsten niet representatief zijn voor de 
situatie van dit moment. Hierin zit de aarzeling. Van het onderzoek wat geïnitieerd zal worden 
door Personeelszaken wordt de gemeenteraad verslag gedaan en niet van dit onderzoek. 
Verder gaat wethouder Verbeek in op de vraag van mevrouw Prins met betrekking tot dienend 
leiderschap. Dit valt uiteen in luisteren en ook iets teruggeven. Daarnaast geldt het niet alleen 
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voor de leidinggevenden, maar ook voor alle medewerkers: dienend leiderschap zit in alle 
facetten van samenwerken met elkaar. Wethouder Verbeek is blij dat het dienend leiderschap 
flink wordt uitgerold, omdat het een van de belangrijkste punten in de samenwerking is.  
 
De heer Korzelius (GroenLinks) snapt de aarzeling van de wethouder niet goed. Er is een traject 
gestart om de integriteit in de organisatie te bevorderen en te waarborgen. In de discussie van 
enkele jaren geleden is heel nadrukkelijk het MTO aan de orde geweest. Daarom bevreemdt het 
de heer Korzelius dat de gemeenteraad geen kennis kan nemen van de inhoud. Een samenvat-
ting is voldoende. De 0-meting heeft in 2020 plaatsgevonden, eind 2021 zal een volgend MTO 
plaatsvinden. Maar juist het volgen van die ontwikkelingen in de organisatie is, gezien de histo-
rie, voor de gemeenteraad essentieel. Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft dezelfde 
mening. Het is van belang dat de gemeenteraad kennis kan nemen van de 0-meting en de ont-
wikkeling op dit belangrijke onderwerp. 
 
Wethouder Verbeek begrijpt het standpunt en de vragen. Wethouder Verbeek zegt toe in over-
leg met de afdeling Personeelszaken een samenvatting op hoofdlijnen, alsmede een info-
graphic, met de gemeenteraad te delen. Mevrouw Vrijmens (PvdA) vraagt of dit een toezegging 
voor alle komende jaren is of dat de gemeenteraad jaarlijks een verzoek in moet dienen. De 
heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij deze vraag. Wethouder Verbeek zal de raad 
informeren over het volgende MTO. Wethouder Verbeek verwacht op deze wijze aan de 
behoefte in de commissie tegemoet te komen.  
• De registratie van de nevenwerkzaamheden van de ambtelijke top is voltooid en wordt up-to-
date gehouden. Deze is te vinden op de website.  
• Ingehuurd personeel hoeft inderdaad geen nevenfuncties op te geven. Zij tekenen een 
integriteitsverklaring. Daarin wordt belangenverstrengeling uitgesloten.  

 
Burgemeester Meijer vult vanuit zijn portefeuille Communicatie aan dat hij buitengewoon trots is 
op de nieuwe website. Op basis van de zoekopdracht ‘nevenfuncties’ komt het overzicht onder 
‘organigram’ naar voren, maar ook bij de zoekopdracht ‘nevenfuncties medewerkers gemeente 
Huizen’. Burgemeester Meijer zal onderzoeken of de zoekopdracht/zoekwoorden verbreed 
kunnen worden.  
 
De heer Bource (SGP) doet aanvullend het verzoek in de toekomst zoveel mogelijk jargon en 
afkortingen te vermijden.  
 
Advies commissie 
De commissie heeft kennisgenomen van de rapportage Integriteitsbeleid 2020. Gelet op de 
toezegging van de wethouder adviseert de commissie de raad bij het punt Hamerstukken in te 
stemmen met het voorstel in de raad van 3 juni 2021. 
 

7.5  Mededeling burgemeester Meijer over Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) – 
verantwoording gevoerd beleid.  

 De mededeling is aangemeld door de VVD. 
 

 De heer Holtslag (VVD) vindt de mededeling in die zin ook interessant dat het een kijkje geeft in 
de dagelijkse werkzaamheden van de burgemeester en zijn zorg voor de gemeente. De heer 
Holtslag stelt de persoonlijke wijze van beantwoording zeer op prijs. De Tijdelijke wet maatrege-
len COVID-19 neemt een bijzondere positie in. Graag wil de VVD met de burgemeester van 
gedachten wisselen over het draagvlak voor de coronamaatregelen in de gemeente Huizen. Kan 
de burgemeester daarnaast nog informatie delen over de belasting bij handhavers? Tot nu toe 
heeft de burgemeester beperkt gebruik hoeven maken van zijn speciale bevoegdheden. In zijn 
memo zegt de burgemeester dat de inwoners voldoende doordrongen waren van de ernst van 
de situatie. Graag krijgt de VVD gevoel bij de reden hiervoor. Daaraan verwant is de vraag of de 
handhavers extra belasting in de werkzaamheden hebben ervaren als gevolg van bijvoorbeeld 
agressie door burgers of dat het juist heel goed is gegaan en dat er dus een basis is waarbij 
iedereen vindt dat de maatregelen noodzakelijk en nuttig zijn.  
 
De voorzitter stelt vast dat er vanuit de commissie geen aanvullende vragen zijn en geeft 
burgemeester Meijer de gelegenheid te reageren.  
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Burgemeester Meijer geeft aan dat veel mensen zich bezighouden met het werk rondom corona, 
waaronder collegeleden en de organisatie. Deze collegiale aanpak werkt, ook voor de langere 
termijn. De burgemeester is onder de indruk hoe de overgrote meerderheid van de mensen – 
een percentage is niet bekend – loyaal de gedragsregels volgt en daar het positieve uit probeert 
te halen. Een wat groeiende groep mensen vindt de maatregelen ofwel te zwaar, ofwel niet 
zwaar genoeg. In beide groepen is meer irritatie/agressie zichtbaar. De uitingen daarvan zijn 
goed hanteerbaar. Wel is zichtbaar, ook in regionaal verband, dat de rek er langzaam uit gaat. 
Tegelijkertijd is het beeld dat eenieder, met de haven in zicht, er nog steeds voor gaat. Het beeld 
is dat er voldoende draagvlak is, de inwoners zijn loyaal en aanspreekbaar. Dat laatste is de 
reden waarom er relatief weinig bekeuringen worden uitgeschreven, maar zaken door het goede 
gesprek in goede banen worden geleid. Burgemeester Meijer heeft hier veel waardering voor. 
 
De toelichting van de burgemeester is voldoende voor de heer Holtslag (VVD). Aanvullend is de 
vraag: wanneer de maatregelen worden versoepeld, als het urgentiegevoel minder wordt, wat is 
de verwachting dat er gaat gebeuren?  
 
Burgemeester Meijer vult aan dat er nog een ander dilemma achter zit. Dit dilemma is inmiddels 
in een collegiaal overleg met burgemeesters en adviseurs besproken. De coronapandemie komt 
qua status op enig moment in de categorie “zorgelijk”. Dat betekent dat burgemeesters meer 
bevoegdheden krijgen. Dit is ook de fase dat de samenleving meer wil ontspannen. Dat is goed, 
want iedereen is daaraan toe. De vraag is hoe de evenementen zullen gaan. Er is behoefte aan 
meer contacten. Grosso modo is het beeld dat vertrouwd kan worden op het gezonde inzicht 
van de inwoners. Deze veranderingen zullen met stapjes gaan en niet alles zal altijd goed gaan. 
Dit zal een gezamenlijk leerproces zijn, omdat de intentie is samen met de samenleving die 
openheid te gaan creëren.  
 
De heer Holtslag (VVD) beaamt dat dit inderdaad de achterliggende gedachte was en dat het 
goed is met elkaar de weg terug naar ‘normaal’ te gaan bewandelen. De heer Holtslag spreekt 
zijn vertrouwen uit over het handelen van de burgemeester.  
 
De heer Lekkerkerker (D66) refereert aan de opmerking van de burgemeester dat hij niet 
verwacht dat inwoners rare dingen zullen doen. Dit geeft de heer Lekkerkerker een dubbel 
gevoel. Al meer dan een jaar legt de overheid beperkingen op, omdat de overheid onvoldoende 
vertrouwen heeft in de burgers. Op basis van welk idee is de perceptie dat burgers geen rare 
dingen zullen gaan doen?  
 
Burgemeester Meijer bevestigt dat dit de dilemma’s zijn die erachter liggen. Op dit moment geldt 
een landelijk regime met regels. Zodra er stapsgewijs wordt versoepeld, zal er ook ruimte voor 
de gemeenten ontstaan en dus ook de mogelijkheid om meer op vertrouwen te gaan sturen. 
Natuurlijk wordt er bijgestuurd en gemonitord. Burgemeester Meijer wil meer op vertrouwen 
sturen, omdat hij dit binnen de gemeente grotendeels gehonoreerd heeft gezien. Dit is dus het 
grote verschil met de wijze waarop de overheid het heeft ingestoken. De verwachting is ook dat 
daar enige spanning op zal zitten. Tegelijkertijd is dat ook de uitdaging.  
 
De voorzitter constateert dat er geen aanvullende opmerkingen en vragen zijn en sluit de 
discussie.  
  

 Advies commissie:  
De commissie heeft kennisgenomen van de mededeling over Tijdelijke wet maatregelen COVID-
19 (Twm) – verantwoording gevoerd beleid.  
 

8. Financiële overzichten commissie 
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van de financiële 
overzichten.  
 

9.  Vaststellen toezeggingenlijst 
 De heer Holtslag (VVD) heeft de perceptie dat de burgemeester nog geen schriftelijke reactie 
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heeft gegeven op het verzoek om het resumé uit te breiden (als compensatie voor het vervallen 
van notulen bij videocasting). Daarom is het voorstel deze toezegging nog niet af te voeren. 
Burgemeester Meijer ondersteunt dit voorstel.  

 
 De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezegging nummer 5 blijft, ondanks het voorstel van het college om die af te voeren, 
gehandhaafd. 
• Toegevoegd wordt de toezegging van wethouder Verbeek over een samenvatting van het 
MTO ten behoeve van de raad. 

  
10. Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Prins (VVD) heeft ongeveer een halfjaar geleden naar aanleiding van een presentatie 
over het Bad Vilbelpark wethouder Verbeek gevraagd om een overzicht van de financiën waar 
de renovatie/restauratie uit wordt gefinancierd. Dit overzicht is vooralsnog niet gedeeld. 
Wethouder Verbeek zal dit overzicht ter beschikking stellen. Destijds is aangegeven dat de 
renovatie uit diverse budgetten vanuit Openbare Werken wordt gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld 
budgetten voor riolering en bestrating.  
 
De heer Holtslag (VVD) vraagt welke gevolgen de herijking van het Gemeentefonds heeft voor 
de gemeente Huizen. Mogelijk is dit een onderwerp tijdens de bespreking van de begrotings-
voorstellen. Burgemeester Meijer geeft een toelichting op het proces. In het kader van de leden-
vergadering van de VNG is een bericht gedeeld dat de minister zich zal beraden op het verdeel-
voorstel wat er lag. Hier kwam veel kritiek op. Hier zal de Raad voor het Openbaar Bestuur een 
advies op geven. De verwachting is dat er na de zomer een nieuw voorstel zal zijn. De heer 
Korzelius (GroenLinks) vult aan dat mevrouw Terlouw aanwezig was bij een interessante 
bijeenkomst met betrekking tot de stand van zaken rondom de gemeentefinanciën. De conclusie 
is dat het nog onderwerp van gesprek is. De Raad voor het Openbaar heeft hier negatief op 
gereageerd. Dit was aanleiding voor de minister om in samenwerking met de VNG het voorstel 
opnieuw te bekijken. Dat betekent ook dat nog niet te zeggen is wat de gevolgen zijn voor de 
onderscheidende gemeenten.  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2021. 
 
 
De voorzitter, De commissiegriffier, 
 


