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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
P. Lekkerkerker (voorzitter) 
H.B. de Bruijn (plv. commissiegriffier) 
 
Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
T. Pouw 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
M.K. Rebel 
CDA-fractie: 
M. Vos-Breel 

• D66-fractie:  
B. Schröder,  

• GroenLinks-fractie: 
K.S. Rienstra 

• PvdA-fractie:  
M.N. Leeuwin, M.. Hoelscher 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, B.W. den Butter 

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

• Transparant Huizen-fractie: 
A. Honing, 

 

Griffie 
J. Veenstra 
 

College 
N. Meijer, G. Rebel (t/m 7.6) 
 
Afwezig: 
M.Terlouw, G.W. Ormel, L. Schaap, T. Dieterman, I.I Kruimer, P.P. Korzelius, M.Baltus 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum: 13 oktober 2022 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 22.40 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opende de vergadering van de commissie om 20.00 uur. 
 Hij meldde dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Terlouw 

(ChristenUnie) en dat de commissiegriffier, de heer Van Zuiden, eveneens afwezig is 
en vervangen wordt door de heer H. de Bruijn.  
De commissie stemt er mee in om voor de behandeling van het voorstel over de 
Regionale Samenwerkingsagenda 2022-2026 in de vergadering van de commissie van 
1 december a.s., de regionaal bestuurlijk trekker voor dit onderwerp, de heer Moll 
(burgemeester van Laren) met ambtelijke bijstand van regiozijde, uit te nodigen om bij 
die behandeling aanwezig te zijn voor de beantwoording van eventuele vragen. 

 
2. Mededelingen 
 Er waren geen mededelingen.  
   
3 Vaststellen van de agenda  
 De commissie stemde in met het voorstel van de voorzitter om agendapunt 7.6 direct 

na agendapunt 7.2 te behandelen. 
      
4 Vaststellen resumé  
4.1  Resumé commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 8 september 2022  
  Ongewijzigd vastgesteld.  
 
 Naar aanleiding van 

Op een vraag daarover van mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) antwoordde de 
burgemeester dat hij nog niet had overlegd met zijn ambtsgenoot van Blaricum over 
een alternatieve toegangsweg op de Woensberg, Wel is er al ambtelijk contact 
geweest. De burgemeester gaf aan dat hij zal proberen in de loop van de komende 
week het gesprek met zijn ambtsgenoot te hebben, 

   
5 Informatie van het college 
       
5.1  Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)  
 De beide mededelingen zijn voor behandeling geagendeerd onder agendapunt 7.5 en 

7.6. 
  
5.2  Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen    
 Er waren geen mededelingen van de zijde van het college. 
 
5.3  Behandeling schriftelijke of mondelinge beantwoording van commissievragen  
 

Commissievragen van de heer Bource (SGP) over Wob-verzoeken 2021 
 De mondelinge beantwoording door de burgemeester is voor kennisgeving 

aangenomen. 
 

 Commissievragen van de heer Bource (SGP) over onveilige situatie voor kinderen.   
De mondelinge beantwoording door de burgemeester is voor kennisgeving 
aangenomen. 
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 Commissievragen van de heer Bource (SGP) over camera’s Gemeenlandslaan en 
Lijzij.   
De mondelinge beantwoording door de burgemeester is voor kennisgeving 
aangenomen. 
 

  
 Commissievragen van de heer Bource (SGP) over risico van het gebruik van snus.  

De mondelinge beantwoording door de burgemeester is voor kennisgeving 
aangenomen. 
 

 Commissievragen van de heer Bource (SGP) over kosten cameratoezicht 
 De mondelinge beantwoording door de burgemeester is voor kennisgeving 

aangenomen. 
  

6 Spreekrecht voor burgers  
  Er waren geen insprekers.  
       
7 Behandelpunten  
 
7.1  Verbonden partijen, waaronder regio Gooi en Vechtstreek en MRA   
 Na beantwoording door wethouder Rebel van een vraag van mevrouw Leeuwin (PvdA) 

over het Convenant toekomstbestendige woningbouw, zijn de resumés zoals gevoegd 
bij dit agendapunt voor kennisgeving aangenomen. 

 
7.2 Toestemming voor aangaan Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen 

Huizen, Blaricum  en Laren    
 De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 27 oktober a.s. bij het 

agendapunt “Hamerstukken” zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met het 
voorstel. 

 
7.3   Wijziging APV in verband met de verordening fysieke leefomgeving, Alcoholwet 

en jurisprudentie Hoge Raad    
 De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van SGP, Leefbaar Huizen, 

Transparant Huizen, D66, CDA en Dorpsbelangen Huizen adviseren de raad in te 
stemmen met het voorstel. 
De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van ChristenUnie, VVD, 
PvdA en GroenLinks behielden konden nog geen advies geven en namen het voorstel 
mee terug voor overleg met de fractie. 

 
7.4  Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026    
 De beraadslagingen zijn afgerond met de instemming van de commissie om 

veerkrachtige wijken en verkeersveiligheid als lokale prioriteiten aan het Integraal 
Veiligheidsplan toe te voegen. 

  
7.5  Mededeling burgemeester Meijer over verlengen aanwijzing gebied Roef 

Windvang voor cameratoezicht ex art. 2.77 APV    
 De beraadslagingen zijn afgerond met de instemming van de commissie met verlenging 

van het cameratoezicht tot eind dit jaar. 



 

Datum: 13 oktober 2022 Blad: 4 

 
7.6  Mededeling wethouder Rebel over uitstel rapportage integriteitsbeleid 2021  
  Na beantwoording door wethouder Rebel van de vragen uit de commissie, is de 

mededeling voor kennisgeving aangenomen. 
 
8 Financiële overzichten commissie   
  Voor kennisgeving aangenomen. 
 
9 Vaststellen toezeggingenlijst   
 
9.1  Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering    
 De commissie heeft kennisgenomen van de opmerkingen bij de toezeggingen die de 

commissie ABM aangaan. 
 De commissie heeft besloten toezegging 5 van de lijst af te voeren. 
  
10. Rondvraag 
 De heer Bource (SGP) heeft als Huizer lid van de raadswerkgroep van de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kort verslag gedaan van de eerste vergadering 
van deze werkgroep. Dhr. Bource riep alle fracties op als er vragen zijn betreffende de 
Veiligheidsregio zij die aan hem door kunnen geven, zodat hij ze in kan brengen in het 
overleg van de werkgroep waarin hij zitting heeft.  

 
 Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering om 22:40 uur. 
 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2022 
 
 De commissiegriffier,    De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 


