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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
P. Lekkerkerker (voorzitter) 
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: 
Met kennisgeving afwezig 

• CDA-fractie: 
M. Vos, T. Dieterman 

• 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 

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

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

 

Griffie 
J. Veenstra 
 

College 
N. Meijer (met ambtelijke ondersteuning bij 7.2: T. Caarls) , G. Rebel (t/m 7.6) 
 
Afwezig: 
M.K. Rebel 
M. Terlouw 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum: 26 januari 2023 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 22:20 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering van de commissie om 20.00 uur. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat berichten van verhindering zijn ontvangen van mw. Rebel en mw. 

Terlouw. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; in verband met de portefeuilleverdeling worden 
de agendapunten 7.1, 7.3 en 7.6 eerst behandeld. Tevens worden agendapunten 7.2. en 
7.5. gezamenlijk besproken.  

  
4. Vaststellen resumé  
4.1 Resumé commissie ABM d.d. 1 december 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 Woo wordt behandeld (zie 7.6); de  mede-

delingen van burgemeester Meijer over de jaarcijfers veiligheid 2022 en de brandweer-
post Huizermaat zijn ook geagendeerd (zie 7.4 en 7.5); de overige mededelingen zijn 
voor kennisgeving aangenomen. 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen mondelingen mededelingen. 
  
5.3   Vragen aan het college 

Wethouder Rebel geeft een mondelinge beantwoording van de vragen van GroenLinks 
over (de resultaten van) circulair inkopen. Hij neemt de suggestie van de PvdA-fractie 
mee om te bezien in hoeverre via samenwerking binnen de regio invulling kan worden 
gegeven aan de inkoopfunctie. 

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Verbonden partijen (regio GV, MRA e.d.) 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vraag van de heer Koning (LH) over het jaarverslag 

van de FG van de regio (is niet bedoeld voor de regiogemeenten, wel via de website van 
de regio of op verzoek beschikbaar). 

  
7.3 Uitgangspunten begroting en belastingnota 2024 
 Wethouder Rebel gaat in op de vragen van de commissie over de gehanteerde reken- 

en rentepercentages, indexering subsidies en de verwerking van actuele ontwikkelingen 
voor de uitgangspunten (bijvoorbeeld de uitkomsten loonontwikkelingen). Een ter verga-
dering gestelde technische vraag van de VVD-fractie zal schriftelijk worden beantwoord. 
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 Advies commissie:  
 De fracties van VVD, CDA, Leefbaar Huizen en Transparant Huizen stemmen in met het 

voorstel, terwijl de overige fracties het voorstel voor nader overleg mee terugnemen naar 
hun fracties. Het voorstel zal als behandelpunt worden geagendeerd voor de raadsverga-
dering van 9 februari a.s.. 

 
7.6 Mededeling wethouder Rebel over de Wet open overheid 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fractie van Transparant Huizen. In de 

jaarrekening zal verslaglegging plaatsvinden over de uitvoering/implementatie van de 
Woo. Inmiddels wordt een Woo-contactfunctionaris geworven.  

 
7.2 Integraal veiligheidsplan 2023-2026 
 Burgemeester Meijer beantwoordt (na een korte schorsing) de vragen van de commissie 

over prioriteiten, budgetten en de accenten qua aanpak binnen de gekozen thema’s. 
 Advies commissie:  
 De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en SGP nemen het voorstel mee terug voor 

nader fractieberaad, alle overige fracties kunnen instemmen met het voorstel. Hiermee 
wordt dit onderwerp een behandelpunt voor de raadsvergadering van 9 februari a.s. 

 
7.4   Mededeling burgemeester Meijer over verbouwing brandweerpost Huizermaat 
 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van de commissie. Hij schetst de geschie-

denis hiervan en begrijpt de teleurstelling van de commissie over de forse tegenvaller 
qua kosten van de verbouwing. Er komt nog een nader raadsvoorstel voor de afronding 
hiervan; het college neemt daarbij ook alternatieve mogelijkheden in overweging. 

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

De toezeggingenlijst wordt conform vastgesteld. 
  
10. Rondvraag 
 Geen gebruik van gemaakt. 
 
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:20 uur. 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2023 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
n.v.t. 


