
Aanwezig:
Voorzitter en commissiegriffier
J.W. Meijerman (voorzitter)
R. van Zuiden (commissiegriffier)

Commissieleden 

 VVD-fractie: 
W.H. Holtslag, mw. J.H. Prins

 Fractie Dorpsbelangen Huizen:
mw. M.K. Rebel

 CDA-fractie:
R. Woudsma, mw. M. Vos-Breel

 D66-fractie: 
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 PvdA-fractie: 
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 Fractie Leefbaar Huizen:
F.E.R. Koning, B. van Woerkom

 ChristenUnie-fractie:
Mw. M. Terlouw

 SGP-fractie:
R.J.C. Bource, G.J. Bosch

Griffie/raadsadviseur
J. Veenstra (raadsgriffier)

College
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Afwezig:

 Mw. K. Rienstra (GroenLinks)
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2. Mededelingen
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van:
 Mw. Rienstra;
 Dhr. Doorn

3. Vaststellen vergaderorde
De commissie besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen. 

4. Vaststellen resumé(s)

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 27 mei 2019
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 27 mei 2019 
Overeenkomstig de daartoe strekkende voorstellen van de heren Van der Pas en De la Mar stemt de 
commissie in met de verzochte wijziging van de notulen.

5. Informatie van het college.

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededeling van de burgemeester over het plakken van verkiezingsposters wordt behandeld onder 
agendapunt 7.3.

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.

7.1 Wijziging reglement van orde
Advies commissie:
De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van GroenLinks, Leefbaar 
Huizen, ChristenUnie, SGP, PvdA, CDA en Dorpsbelangen Huizen, adviseert de raad in te stemmen met het 
voorstel. 
De vertegenwoordiging van de fractie van VVD heeft geen behoefte aan deze wijziging en adviseert de raad 
niet in te stemmen. De vertegenwoordiging van de fractie van D66 behield een standpunt voor en nam het 
voorstel mee terug voor overleg met de fractie.
Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 11 juli a.s.

7.2 Jaarverslag klachten 2018 gemeente Huizen
Advies commissie: na beantwoording van de vragen van de commissie door de burgemeester kan het stuk 
worden geplaatst op de lijst van ingekomen stukken, rubriek A, voor de raad van 11 juli a.s.
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7.3 Mededeling burgemeester Heldoorn over plakken van verkiezingsposters
Advies commissie: de commissie adviseert dit onderwerp verder te bespreken in het presidium en daar 
heldere afspraken te maken over vorm en uitvoering. De burgemeester zal het onderwerp agenderen voor 
het presidium.

8. Financiële overzichten
Voor kennisgeving aangenomen.

9. Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzigingen.
 Toezegging nummer 7 kan worden geschrapt (zie ook commissieadvies/afspraak bij 7.3)
 Toezeggingen  5 en 6  moeten qua voortgangsinformatie worden geactualiseerd.

9. Rondvraag
 Burgemeester Heldoorn beantwoordt de vragen van mevrouw Rebel over de recente storing van het 

alarmnummer 112 en de onduidelijkheid voor burgers over alternatieven bij uitval van 112.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.39 uur

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 12 september 2019

De commissiegriffier, De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
 Niet aan de orde.
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