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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:  
C.B. de la Mar 

 

 PvdA-fractie:  
S. van der Pas, M. Vredeveld 

 

 GroenLinks-fractie: 
mw. K.S. Rienstra, M. Mdaghri 

 

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

 

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

 

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

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
K.S. Heldoorn 
B. Rebel 
M. Verbeek 
 
Commissie voor de bezwaarschriften 
Mr. A.J. Elbertsen, algemeen voorzitter 
Mr. E.T. ’t Jong, kamervoorzitter 
Mr. R.C. de Quay, secretaris 
 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
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Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 18 april 2019 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 22.22 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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Ambtelijke ondersteuning 
Mw. T. Caarls 
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 P. Lekkerkerker (D66) 
 P. Korzelius 
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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: 

 De heren Korzelius, Lekkerkerker. 
 Mw. Rienstra attendeert op het regiopodium van 26 april a.s. waarin de RSA aan de orde zal komen. 
 
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging(en) van de 
agenda: 
 agendapunt 7.5 wordt als eerste behandelpunt besproken; 
 agendapunten 7.4 en 7.7. worden aaneensluitend besproken. 

  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 7 maart 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 7 maart 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De mededeling van de burgemeester (over vergunning voor Peringatan ride out) wordt als agendapunt 7.8 

behandeld. 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mededelingen.  
  
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen.   
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Geen gebruik van gemaakt. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.5 Rapportage aanbevelingen onderzoeken Rekenkamercommissie  
 Advies commissie: 

De commissie adviseert de raad in zijn vergadering van 9 mei 2019 bij het agendapunt “Hamerstukken” in te 
stemmen met het voorstel.  

  
7.1 Jaarverslag van de commissie voor de bezwaarschriften  
 Advies commissie:  
 Het jaarverslag wordt na bespreking voor kennisgeving aangenomen. 
  
7.2 a. raadsinformatiebrief Veiligheidsregio d.d. 27 maart over o.m. samenwerking met andere regio’s; 
 b. verslag vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio d.d. 27 maart 2019; 
 c. mondelinge terugkoppeling door R. Woudsma van bijeenkomst werkgroep raadsleden d.d. 9 april; 
 Advies commissie:  
 De stukken en terugkoppeling worden voor kennisgeving aangenomen. 
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7.3 Zienswijze jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  
 De stukken worden nader toegelicht en vragen worden beantwoord. 
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, 
Leefbaar Huizen, GroenLinks en SGP, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de fracties van Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie behielden een 
standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 Het voorstel gaat als behandelpunt naar de raadsvergadering van 9 mei a.s. 
  
7.4 Rapportage integriteitsbeleid 2018  
 Wethouder mw. Verbeek beantwoordt de vragen vanuit de commissie. 
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van CDA, D66, GroenLinks, 
ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en SGP, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, PvdA en Leefbaar Huizen behielden een standpunt voor 
en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 Het voorstel gaat als behandelpunt naar de raadsvergadering van 9 mei a.s.  

7.7 Schriftelijke beantwoording van vragen (in ABM d.d. 7 maart jl.) over integriteitscommissie  
 Wethouder mw. Verbeek beantwoordt de vragen van de commissie. 
 Advies commissie:  
 De beantwoording wordt, gehoord de nadere toelichting en toezegging, voor kennisgeving aangenomen. 
 Toezegging 

 De raad wordt nog voor het zomerreces geïnformeerd over de rapportage van de commissie. 
  
7.6 Aanpassing algemene plaatselijke verordening  
 Burgemeester Heldoorn en mw. Caarls beantwoorden de vragen van de commissie  
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van CDA, PvdA, D66, 
Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen en SGP, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, ChristenUnie en GroenLinks behielden een standpunt 
voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 Het voorstel gaat als behandelpunt naar de raadsvergadering van 9 mei a.s. 
 Toezegging 

 Het college zal de vraag over een verbod op lachgas(flessen) schriftelijk beantwoorden. 
  
7.8 Mededeling burgemeester over Peringatan ride out 
 Advies commissie:  
 Na verdere toelichting door de burgemeester voor kennisgeving aangenomen. 
 
8.0 Financiële overzichten 
 Geen opmerkingen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezegging nummer 5 blijft, ondanks het voorstel van het college om die af te voeren, gehandhaafd. 

  
9. Rondvraag 
 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.22 uur 
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Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2019 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Toezegging van wethouder Verbeek dat de raad nog voor het zomerreces wordt geïnformeerd over de 
rapportage van de externe commissie integriteit. 

 


