
 

Datum: 1 december 2022 Blad: 1 

 
Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
T. Pouw (plv. voorzitter) 
R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 
Commissieleden  

• VVD-fractie:  
G.W. Ormel 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
P. Lekkerkerker 

• CDA-fractie: 
M. Vos 

• D66-fractie:  
B. Schröder, M. Baltus 

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

• PvdA-fractie:  
M.N. Leeuwin, K. Gencer 

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

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, D. Hettema 

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap, A. Honing 

 

Griffie 
J. Veenstra 
 

College 
N. Meijer, G. Rebel, R. Boom (t/m 7.1) 
 
Regio Gooi en Vechtstreek (bij 7.6) 
N. Mol en J. Agricola 
 
Afwezig: 
M.K. Rebel 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum: 1 december 2022 
Aanvangstijd:  20.02 uur 
Eindtijd: 23:31 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering van de commissie om 20.03 uur. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat hij (op verzoek van de fractie van Dorpsbelangen Huizen) 

vanavond optreedt als voorzitter; tevens deelt hij mee dat in verband met agendapunt 7.6  
N. Mol en mw. J Agricola aanwezig zijn vanuit de regio GV. 

  
3. Vaststellen vergaderorde 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; in verband met de regiovertegenwoordigers ten 
aanzien van agendapunt 7.6 wordt daarmee begonnen, daarna agendapunt 7.8, dan 7.3. 
en daarna de reguliere volgorde (waarbij 7.4 en 7.9 gecombineerd  worden).  

  
4. Vaststellen resumé  
4.1 Resumé commissie ABM d.d. 13 oktober 2022 
 Ongewijzigd vastgesteld. 

 
4.2 Resumé gecombineerde commissie ABM/FD/SD  d.d. 19 oktober 2022 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.  
  
4.3 Resume niet-openbare gecombineerde commissie ABM/FD/SD 19 oktober 2022. 
 Ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college. 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De mededeling van wethouder Rebel over de Dorpsraad wordt betrokken bij behandeling 

van 7.4; de overige mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen. 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Burgemeester Meijer deelt mee dat de juridische grondslag voor het cameratoezicht bij 
de Roef is gewijzigd (nu op basis van de Politiewet, met mogelijk voor de gemeente 
gunstiger kosteneffecten). 

  
5.3   Vragen aan het college 

Wethouder Rebel geeft een mondelinge beantwoording van de vragen van D66 over het 
voorkomen van corruptie. De schriftelijke beantwoording van de vragen van Leefbaar 
Huizen over het delen van persoonsgegevens uit de BRP geeft geen aanleiding tot 
nadere bespreking.  

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.6 Zienswijze startnotitie RSA 23-26 
 De heer Mol en mw. Agricola beantwoorden vragen van de commissie over de door de 

regio beoogde opzet en werking van de RSA (mede in relatie tot latere kaderstelling en 
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de uitvoeringsprogramma’s)en de wijze van communicatie vanuit de regio en tussen de 
raden. 

 Wethouder Rebel gaat in op de vragen en licht de concept-zienswijzebrief nader toe. 
 Advies commissie: 
 De fracties van VVD, CDA, D66, Leefbaar Huizen, PvdA en SGP stemmen in met het 

voorstel; de overige fracties nemen het voorstel met een positieve grondhouding mee 
terug voor nader fractieberaad. Hiermee wordt dit een behandelpunt voor de raadsver-
gadering van 15 december a.s. 

 
7.8 Zienswijze begrotingswijziging 22-09 en bestuursrapportage regio GV  
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie.  
 Advies commissie: de grootst mogelijke meerderheid stemt in met het voorstel. De fractie 

van ChristenUnie behoudt het standpunt voor en wenst nader fractieberaad. 
 Het voorstel gaat als behandelpunt naar de raadsvergadering van 15 december a.s. 
  
7.3 Definitieve meerjarenbegroting 2021-2024 MRA / vragen Leefbaar Huizen 
 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van Leefbaar Huizen en geeft daarbij aan dat 

het college de besluitvorming respecteert maar wel de Huizer visie zal blijven uitdragen.  
 Hierna wordt het stuk voor kennisgeving aangenomen.   
  
7.1 Verbonden partijen (regio GV, MRA e.d.) 
 Wethouder Boom beantwoordt de vraag van de PvdA-fractie over de Huizer insteek voor 

een mogelijke woondeal voor de regio GV. Hij geeft aan dat de regio te geringe aantallen 
nieuw te bouwen woningen kan opgeven/realiseren voor zo’n deal. 

  
7.2 Teveel openstaande brieven in overzicht te beantwoorden ingekomen stukken 

Burgemeester Meijer beaamt de noodzaak om hier scherper op te zijn; het eerstvolgende 
overzicht zal overigens wel een verbetering laten zien. Hij voelt zich in procedurele zin 
wel verantwoordelijk, maar niet qua inhoud voor alle te beantwoorden brieven. 

  
7.4 Participatiebeleid “Wij maken Huizen” 
 De nota wordt uitvoerig besproken door de commissie, mede in relatie tot de brief van de 

Dorpsraad Huizen hierover. Wethouder Rebel beantwoordt de vragen en licht toe welke 
benadering het college voorstaat; het gaat daarbij om een praktisch handelings- en 
beleidskader ten behoeve van bestuur en organisatie. Er komt overigens ook nog een 
verordening. Hij duidt de positie en rol van de nog aan te stellen participatiecoach en 
geeft aan dat het college uiteraard bereid is tot een (bijvoorbeeld jaarlijkse) evaluatie van 
de uitvoering van het beleidskader. 

 Advies commissie: de fracties van VVD, CDA en Leefbaar Huizen stemmen in met het 
voorstel, alle andere fracties nemen het mee terug voor nader fractieberaad zodat ook 
dit onderwerp een behandelpunt wordt voor de raad van 15 december a.s. 

   
7.5 Verruiming vermogensnormen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie. 
 Advies commissie: de grootst mogelijke meerderheid stemt in met het voorstel; de fractie 

van de PvdA neemt het voorstel mee terug voor nader fractieberaad. Hiermee wordt dit 
onderwerp een behandelpunt voor de raadsvergadering van 15 december a.s. 
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7.7   Begrotingsactualisering 2022-2026 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie. 
 Advies commissie: alle fracties kunnen instemmen met het voorstel, zodat dit als een 

hamerstuk kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december a.s. 
 
 Toezegging: de vragen over de verwerking van de hogere regiokosten (zie 7.8.), de 

oormerking van het door te schuiven restantbudget voor Energietoeslag en de noodzaak 
voor opname in de risicoparagraaf in 2023 i.v.m. de archieffusie (immers: fusie uitgesteld 
tot 1-1-2024) zullen per mail worden beantwoord. 

 
8. Financiële overzichten commissie 
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijziging: 
• Toezegging nummer 5 kan vervallen. 
Wethouder Rebel begrijpt de lichte irritatie over het niet-bijwerken van de lijst en geeft 
aan dat het college hieraan inmiddels de nodige aandacht heeft besteed en ook scherp 
zal blijven op de actualiteit van de lijst. 

  
10. Rondvraag 
 De heer Ormel dankt de plv. voorzitter voor zijn rol vanavond. 
 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23:31 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2023 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
n.v.t. 


