
 

Datum: 20 mei 2022 Blad: 1 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
Paul Lekkerkerker (voorzitter) 
W.R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 
Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
G.W. Ormel, J.J. Donker 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
M.K. Rebel 

• CDA-fractie: 
M. Vos-Breel, T. Dieterman 

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

• GroenLinks-fractie: 
K.S. Rienstra, P.P. Korzelius (vanaf 20.30 uur) 

• PvdA-fractie:  
M.N. Leeuwin, W.J.G. van der Heijden 

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

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

• Transparant Huizen-fractie: 
A. Honing 

 

Griffie 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
N. Meijer, G. Rebel 
 
Commissie voor de bezwaarschriften 
De heer A. Elbertsen (ex-voorzitter) 
Mevrouw L. Beekhuis (voorzitter kamer sociale zaken) 
 

Afwezig: 
L. Schaap (Transparant Huizen) 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum: 19 mei 2022 
Aanvangstijd:  20.00uur 
Eindtijd: 22:30 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent deze eerste vergadering van de commissie in nieuwe samenstelling 

om 20.00 uur en heet alle (ook digitale) aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schaap, als-

mede dat de heer Korzelius iets later zal aanschuiven. Verder wijst hij nog even op de 
vergaderwerkwijze in verband met het camerasysteem.  

  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende 
wijzigingen van de agenda: 
• Qua behandelpunten wordt gestart met agendapunt 7.5 vanwege de aanwezigheid 

daarvoor van de algemeen voorzitter en kamervoorzitter sociale zaken van de 
bezwaarschriftencommissie; 

• Daarna volgen 7.1 en 7.2; 
• En na 7.7. volgen dan de overige behandelpunten.  

  
4. Vaststellen resumé en notulen 
4.1 Resumé commissie ABM  d.d. 17 februari 2022 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen commissie ABM d.d. 17 februari 2022 
 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 
5. Informatie van het college. 
5.1 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 (zie ook 7.7 en 7.8). 
• Mededeling van burgemeester Meijer over persvragen NRC; 
• Mededeling van burgemeester Meijer over onderzoek Joods vastgoed. 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 

Er zijn geen vragen.  
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Geen gebruik van gemaakt. 
  

7. Behandelpunten. 
7.5 Jaarverslag 2021 van de commissie voor de bezwaarschriften  
 De heer Elbertsen en mevrouw Beekhuis geven een toelichting vanuit de commissie 

voor de bezwaarschriften op de essentialia van het jaarverslag en beantwoorden 
vragen vanuit de commissie. De suggestie om ook toe te zien op de naleving van de 
eerder gedane (en door het college overgenomen) aanbevelingen wordt meegenomen 
voor de volgende jaarverslagen van de bezwaarschriftencommissie. Ook burgemeester 
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Meijer beantwoordt nog enkele vragen en meldt dat het college de aanbevelingen zal 
overnemen. 

  
 Advies commissie: 

Onder dankzegging voor het jaarverslag en de werkzaamheden voor kennisgeving 
aangenomen. 

  
 Toezegging 

•  De bezwaarschriftensommissie zal voortaan in haar jaarverslag ook aandacht 
besteden aan de naleving van eerder overgenomen aanbevelingen.  

  
7.1 Verbonden partijen (o.a. regio GV en MRA)  
 Door mevrouw Leeuwin worden (n.a.v. de slotverklaring van de regioambassadeurs) 2 

zaken/vragen voorgelegd aan de commissie: 
1. Bestaat er behoefte aan / draagvlak voor de instelling van een regionale raads-

adviescommissie binnen de regio Gooi en Vechtstreek ex art. 24 a WGR nieuw 
(mogelijk vanaf 1 juli a.s.)? 

2. Bestaat er draagvlak voor instelling van een (Huizer) raadswerkgroep die zich 
oriënteert op mogelijke maatregelen om als gemeenteraad meer grip te krijgen op 
verbonden partijen? 
 

 Advies commissie:  
 Ad 1. Er is bij de meeste fracties draagvlak voor het idee om te bezien of een regionale 

raadsadviescommissie kan worden ingesteld; CDA, D66 en VVD willen dit wel nader in 
de fractie bespreken. Praktisch gezien zal een motie kunnen worden voorbereid voor 
de eerstvolgende raadsvergadering, die (indien aangenomen) regionaal verspreid kan 
worden, aangezien de commissie ex art. 24a WGR (nieuw) alleen kan worden ingesteld 
indien de raden dit gezamenlijk wensen. 

 
 Ad 2. Ook hier zijn de fracties niet unaniem (wellicht is een onderzoek door de reken-

kamercommissie ook een mogelijkheid), maar er bestaat draagvlak voor om in eerste 
instantie te bezien in een (door de griffie voorbereide) werkgroep van de raad welke 
vervolgstappen opportuun zijn en op basis daarvan verdere keuzes te maken. 

  
7.2 Jaarverslag 2021 Bank Nederlandse Gemeenten 
 Advies commissie: na beantwoording door wethouder Rebel van enkele vragen / 

kritiekpunten van de fractie van Leefbaar Huizen, voor kennisgeving aangenomen. 
  
7.7 Mededeling wethouder Verbeek / bgm Meijer over vertrek gemeentesecretaris 

Burgemeester Meijer beantwoordt enkele vragen van de commissie, waarna de 
mededeling voor kennisgeving is aangenomen door de commissie. 

  
7.3 Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio GV  
 Burgemeester Meijer beantwoordt enkele vragen van de commissie. 
 
 Advies commissie:  
 De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 2 juni a.s. bij het agendapunt 

“Hamerstukken” in te stemmen met het voorstel. 
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7.4 Jaarverslag klachten 2021  
 Burgemeester Meijer beantwoordt enkele vragen vanuit de commissie. 
 
 Advies commissie:  
 Met complimenten voor de vormgeving / leesbaarheid van het jaarverslag voor 

kennisgeving aangenomen. 
  
7.6 Vaststelling gedragscodes en protocol voor behandeling van meldingen van 

vermoede integriteitsschendingen  
 Burgemeester Meijer gaat in op enkele vragen vanuit de commissie (o.a. uitvoering van 

protocol-stap 2: vooronderzoek door burgemeester, gecertificeerde bedrijven en wie 
certificeert, omgang met de digitale media, blijvende bewustwording/borging naleving 
codes) en denkt dat ook dit een gezamenlijke zoektocht is / moet zijn van college en 
raad. Er komen ook vervolgsessies voor dat doel. 

  
 Advies commissie:  

De grootst mogelijke meerderheid van de commissie adviseert de raad in te stemmen 
met het voorstel. De vertegenwoordiging van de fractie van D66 behield een standpunt 
voor en nam het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 Gelet hierop wordt dit een behandelpunt voor de raad van 2 juni a.s.. 
  
7.8 Mededeling burgemeester Meijer over diverse onderwerpen veiligheidsdomein 
 Burgemeester Meijer licht de mededeling nader toe aan de hand van enkele vragen 

vanuit de commissie. 
 
 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 
  
 Toezegging 
• Burgemeester Meijer neemt de VVD-vragen over cyberdreiging / digitale weerbaarheid 

van de gemeente voor beantwoording mee terug naar het college. 
 
8. Financiële overzichten commissie 
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
• Toezegging  nummer 8 wordt geschrapt. 

  
10. Rondvraag 

De voorzitter deelt mee dat hij openstaat voor feedback vanuit de commissie ten 
aanzien van de wijze waarop hij inhoud geeft aan het voorzitterschap. 

  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:30 uur. 
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Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2022 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
• Toezegging van burgemeester Meijer dat het college vragen van de VVD-fractie over 

cyberdreiging/digitale weerbaarheid van de gemeente schriftelijk zal beantwoorden. 


