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Notulen van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:   donderdag 12 september 2019 
Aanvangstijd:   20.00 uur 
Eindtijd:  23.40 uur 
Locatie:   Raadzaal gemeentehuis van Huizen 

 

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 (tot 23.05 uur) 
 
 CDA-fractie: 

R. Woudsma, mw. M. Vos-Breel 
 
 D66-fractie:  

mw. K. van Werven, B. Schröder 
 
 PvdA-fractie: 

S. van der Pas, mw. D.A.G.M. Vrijmens 
 
 GroenLinks-fractie: 

P.P. Korzelius, mw. K.S. Rienstra 
 
 Fractie Leefbaar Huizen: 

F.E.R. Koning, B. van Woerkom 
 
 ChristenUnie-fractie: 

W. Doorn, mw. M. Terlouw 
 
 SGP-fractie: 

G.J. Bosch 
 

 Fractie Transparant Huizen: 
B. Schaap 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 
College 
Burgemeester K.S. Heldoorn, wethouders mw. M. Verbeek en M. Hoelscher 
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Ambtelijke ondersteuning 
P.W.J. Veldhuisen (gemeentesecretaris) 
 
Rekenkamercommissie  
J.C.Coster (voorzitter RKC), mw. M. Quapp (plv. voorzitter RKC), mw. M. van den Berg (secretaris 
RKC) 

 
Afwezig: 
 
 R.J.C. Bource (SGP) 
 P. Lekkerkerker (D66) 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en degenen die via de 
streaming meeluisteren van harte welkom. In het bijzonder een woord van welkom aan de heer 
Schaap, fractievoorzitter van de nieuwe fractie van Transparant Huizen. De voorzitter wenst 
hem veel succes en wijsheid in zijn nieuwe rol. 

 
2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bource wegens 
ziekte. 

 
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter stelt voor bij agendapunt 7.2 ook de agendapunten 7.7 en 7.8 te betrekken, 
aangezien deze agendapunten betrekking hebben op burgerparticipatie. De commissie gaat 
hiermee akkoord. 

 
 De vergaderorde wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 
 
4. Vaststellen resumés en notulen 
 
4.1 Resumé gecombineerde commissie Algemeen Bestuur en Middelen, Fysiek Domein en 

Sociaal Domein d.d. 20 juni 2019 
De voorzitter constateert dat het resumé van de gecombineerde commissie Algemeen Bestuur 
en Middelen, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 20 juni 2019 ongewijzigd wordt 
vastgesteld. 

 
4.2 Notulen gecombineerde commissie Algemeen Bestuur en Middelen, Fysiek Domein en 
 Sociaal Domein d.d. 20 juni 2019 

De voorzitter constateert dat de notulen van de gecombineerde commissie Algemeen Bestuur 
en Middelen, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 20 juni 2019 ongewijzigd worden 
vastgesteld. 

 
4.3 Resumé commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 27 juni 2019 

De voorzitter constateert dat het resumé van de commissie algemeen Bestuur en Middelen d.d. 
27 juni 2019 ongewijzigd wordt vastgesteld. 

 
4.4 Notulen commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 27 juni 2019 

De voorzitter constateert dat de notulen van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 
27 juni 2019 ongewijzigd worden vastgesteld. 

 
5. Informatie van het college 
 
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

De voorzitter deelt mee dat de zes mededelingen allemaal zijn aangemeld voor behandeling 
onder agendapunten 7.3 (Implementatie register nevenwerkzaamheden en financiële belangen 
van ambtenaren), 7.4 (Oplossingspercentage HIC), 7.5 (Streekarchief),7.6 (Diverse veiligheids-
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onderwerpen), 7.7 (Onderzoek Rekenkamercommissie naar burgerparticipatie, stand van zaken 
burgerparticipatie) en 7.8 (Infographic burgerinitiatieven) . 

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 De voorzitter constateert dat er geen mondelinge mededelingen zijn. 
 
5.3 Vragen aan het college 
 De voorzitter meldt dat er geen vragen zijn. 
 
6. Spreekrecht voor burgers 
 De voorzitter constateert dat geen gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht voor burgers. 
 
7.  Behandelpunten 
 
7.1 Rapportage integriteitsschendingen Wijkbeheer en service tijdelijk meldpunt mogelijke 

integriteitsschendingen 
De voorzitter licht toe dat er drie rapporten zijn die in openbaarheid worden behandeld conform 
het verzoek van de raad. Voorgesteld wordt dat de raad kennis neemt van deze rapporten. De 
commissie wordt in deze vergadering in de gelegenheid gesteld de benodigde informatie te 
vergaren om tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019 tot een oordeel over het 
voorstel te kunnen komen. 

 
Mevrouw Prins (VVD) constateert dat dit een omvangrijk dossier is geworden en dat het lang 
heeft geduurd voordat hierover in het openbaar gesproken kon worden. Dit is echter veroorzaakt 
doordat de raad een en ander in openbaarheid wilde bespreken en dit tot vertraging heeft geleid. 
De rapportage geeft inzicht in het probleem, hoe het college hierop heeft gereageerd en welke 
acties zijn ondernomen. De raad moet hierover een oordeel vormen. Het is belangrijk om vooruit 
te kijken. De vraag is of de raad voldoende vertrouwen heeft in de genomen maatregelen om dit 
probleem te voorkomen. Die zekerheid is er echter nooit, omdat gewerkt wordt met mensen die 
fouten kunnen maken en aan verleidingen blootstaan. Het is echter de taak van de raad te 
controleren of er nu alles aan is gedaan om dit in de toekomst te voorkomen. Deze 
integriteitsaffaire heeft de raad en de inwoners behoorlijk geschokt. Het vertrouwen in een 
onkreukbaar bestuur moet worden hersteld. Een belangrijk onderdeel van dit herstel is uitzoeken 
wat er precies is gebeurd, hoe dit kon gebeuren en hoever dit is verspreid door de organisatie. 
De VVD wilde de onderste steen boven. Het is een goede stap geweest dat na het rapport van 
Deloitte een externe hoor- en onderzoekscommissie is ingesteld om door te vragen en door te 
zoeken. Het verbaast de fractie dat volgens dit rapport geen verdere fraude is tegengekomen, 
omdat er op de afdeling Civiele werken en de afdeling GEO wel personeelswijzigingen zijn. De 
VVD vraagt zich af of dit toch het geval is. Daarnaast heeft de VVD de volgende vragen: 
 Welke activiteiten zijn het afgelopen jaar ondernomen rond het thema Integriteit? 
 Is het integriteitsbeginsel weer voor iedereen duidelijk? 
 Wat heeft de wethouder met het meldingsklimaat binnen de organisatie gedaan? 
 Wat is er gedaan om de hiërarchische cultuur op de betreffende afdeling te verbeteren? 
 Hoever is de wethouder met het onderzoek naar de bedrijven die hieraan meededen? Deze 

bedrijven hebben de gemeente met hun opslag van 10% fors benadeeld of wel opgelicht. 
Wat is de stand van zaken? 

 Heeft de gemeente bedrijven op een lijstje gezet en sluit de gemeente de bedrijven die 
hieraan hebben meegedaan uit? Geldt dit voor alle bedrijven op het lijstje? 

 Komt er nog een correctie op het budget voor de inhuur van derden vanwege het aanstellen 
van een interim manager voor de afdeling Openbare werken? 

 
De heer Bosch (SGP) hecht aan een betrouwbare overheid. Hij complimenteert de klokken-
luiders die aan de bel hebben getrokken. De fractie is blij dat alle stukken nu integraal kunnen 
worden behandeld. Fraude grijpt diep in. Er zijn veel grenzen van de organisatie en betrokkenen 
overschreden. Het Deloitte-rapport geeft een ontluisterend beeld van de gang van zaken. De 
houding en de moraal van de betrokken leveranciers laat daarbij een meebuigen zien dat vol-
strekt onethisch is. De fractie vindt dit verwerpelijk, evenals de 10% opslag en het sturen van 
facturen van nog niet uitgevoerde werkzaamheden of een onjuiste omschrijving. Het hoofd van 
de betreffende afdeling heeft er een puinhoop van gemaakt. 
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De rapportage van de externe commissie is een heldere aanvulling en geeft nuttige handvatten. 
Het is goed dat bij andere afdelingen een dergelijke situatie niet is geconstateerd. Het rapport 
schetst de noodzaak om altijd en overal heldere processen, procedures en regels te hebben en 
mensen niet dom te houden. Eigen verantwoordelijkheid moet worden bevorderd. PAV’ers 
kunnen niet autodidactisch worden ingewerkt zonder schriftelijke werkinstructie of duidelijke 
procesbeschrijving met verwijzing naar de budgethoudersregeling. De fractie is blij dat bij de 
betrokken PAV’ers geen sprake is geweest van verwijtbaarheid of onrechtmatige zelfverrijking. 
Het is goed dat dit dossier nu gesloten kan worden. De fractie pleit voor zorg en blijvende 
aandacht voor die medewerkers die emotioneel geraakt zijn door dit gebeuren. De SGP neemt 
aan dat het college de in het rapport gedane aanbevelingen volledig overneemt. 
Wat de rapportage Tijdelijk meldpunt betreft, is de SGP blij dat slechts een beperkt aantal 
reacties is binnengekomen. De fractie neemt deze rapportage voor kennisgeving aan. 
De SGP is blij dat er een eind komt aan een periode van onzekerheid en onduidelijkheid voor 
velen. De fractie stemt van harte in met de door het college reeds eerder aangekondigde 
maatregelen om de administratieve organisatie of de interne controle verder te verbeteren en 
aan te scherpen. De SGP wenst het college en de ambtenaren veel werklust om hun klussen 
voor Huizen te klaren en goed werk te doen. De fractie adviseert de vinger aan de pols te 
houden met een laagdrempelige klokkenluidersregeling en goede nazorg voor medewerkers die 
dat nodig hebben. 

 
De heer Doorn (ChristenUnie) is van mening dat integriteit op geen enkel niveau ter discussie 
mag staan. Daarom is het teleurstellend dat er over gediscussieerd moet worden. Uit het rapport 
van Deloitte komt de financiële omvang naar voren en hoe dit tot stand is gekomen. De fractie 
vraagt zich echter af of dit volledig is, omdat er veel is weggelakt. Daardoor blijft de vraag 
bestaan of alles in beeld is gebracht en of het nodig is om verder te kijken. Vindt het college dat 
de onderste steen nu boven is gekomen? Bij de ChristenUnie blijft een onbevredigend gevoel 
achter. Spreker hoopt dat dit tijdens de discussie in de raad wordt weggenomen. 
De fractie hoopt dat de inmiddels genomen maatregelen inzake de procedures resultaat zullen 
hebben en dat het toezicht van andere afdelingen beter wordt georganiseerd. 

 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) onderschrijft de gestelde vragen van eerdere sprekers en 
wacht de beantwoording af. 

 
De heer Korzelius (GroenLinks) constateert dat de hele gemeente geschokt en verbaasd is 
geweest over deze gebeurtenis. Ook de media hebben niet altijd bijgedragen aan een positief 
beeld van het functioneren van de gemeente Huizen. Dit heeft ook veel onrust veroorzaakt bij 
het personeel. 
De fractie complimenteert het college met de zorgvuldige samenstelling van de rapporten. 
GroenLinks benadrukt een van de belangrijke conclusies van het Deloitte-rapport dat er geen 
sprake is van een fundamenteel niet-integere organisatie, maar dat het een kwalijk incident is 
geweest waarop maatregelen zijn genomen. Tevens verschaft dit rapport inzicht in de werkwijze. 
Deze was niet in overeenstemming met de voorschriften. De fractie vindt het bijzonder dat in de 
rapporten aandacht wordt besteed aan de rol van de aannemers, maar dat er geen sancties 
duidelijk zijn. GroenLinks is benieuwd welke maatregelen zijn genomen. 
De rapportage van de externe commissie geeft ook een ontluisterend beeld over de werkwijze, 
waarbij vooral de autoritaire verhoudingen binnen het wijkteam aan de orde waren. De fractie 
mist hierin de rol van de diverse leidinggevenden, bijvoorbeeld bij het uitleggen van de proce-
dure. GroenLinks vraagt welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen en neemt 
aan dat inmiddels alle geconstateerde tekortkomingen zijn aangepakt. 
De fractie verwijst naar een krantenartikel van 31 augustus 2019 over de uitgesproken sympa-
thie en steun voor de klokkenluiders door de wethouder Personeelszaken en de gemeente-
secretaris. In de rapportage wordt echter de medewerkers plichtsverzuim verweten. GroenLinks 
vraagt zich af of onder deze medewerkers ook klokkenluiders waren. Dit kan namelijk een rem-
mende werking hebben op het melden van misstanden. 
Het is fijn dat de bevindingen van het tijdelijk meldpunt teleurstellend waren, want bij geen van 
de mededelingen was sprake van schending van integriteit. De rapportage is waardevol, maar er 
is op verkeerde punten een melding bij de betrokken commissie gedaan gemaakt voor gebrek 
aan integriteit .  
De fractie vraagt of in het college erover is gesproken of aan deze affaire ook politieke 
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consequenties verbonden moeten worden en zo ja, welke argumenten een rol hebben gespeeld 
om die politieke consequenties niet te trekken. 

 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) constateert dat het voorliggende rapport van Deloitte 
veel leesbaarder is dan het eerdere rapport. Zij vindt het wel jammer dat de raad niet de zwart-
gemaakte passages heeft kunnen inzien. Er zijn grote tegoeden bij leveranciers apart gezet die 
weer ingezet werden in het groenonderhoud op diverse andere locaties. Daarnaast waren er 
gelden niet bovenwater gekomen. De fractie vraagt of dit nu nog het geval is en hoeveel dat is. 
Zij vindt de VVV-bonnenaffaire creatief boekhouden in het kwadraat. De PAV’ers zijn een 
belangrijke schakel bij het tekenen en moeten zich bewust zijn dat het om gemeenschapsgeld 
gaat en de burger de dupe wordt van een slechte besteding hiervan. Volgens de stukken wordt 
getekend door de opdrachtgever, de directeur en de PAV’er. Zij moeten ervan doordrongen zijn 
dat dit een belangrijke handtekening is. Volgens mevrouw Rebel heeft de directeur niet met zijn 
ogen dicht zijn handtekening gezet. Zij vraagt of daar nog verdere onderzoeken naar zijn 
gedaan. De fractie constateert dat het voor de uitvoerders makkelijk was, omdat er altijd geld 
was. Voor de afnemers was het ook heel makkelijk, omdat zij al betaald hadden gekregen. 
De externe onderzoekscommissie heeft het werk van Deloitte opnieuw gedaan. Deze commissie 
was gelukkig bereikbaar, waar meerdere mensen gebruik van hebben gemaakt. Het ging hier 
echter om bestaande situaties en niet om nieuwe. Daarom is het goed dat de externe commissie 
hier geen verder onderzoek naar heeft gedaan, omdat Deloitte dat al had gedaan. Alvorens een 
eindconclusie te kunnen trekken, moet de raad het onderzoeksresultaat van de Rijksrecherche 
afwachten. 

 
De heer Woudsma (CDA) stelt dat vanavond besproken moet worden wat er is misgegaan en 
hoe het college hierop heeft geacteerd. De fractie maakt haar standpunt hierover bekend in de 
raad. Het is goed dat de rapporten zijn opgesteld, waardoor er inzicht is gekomen en zo veel 
mogelijk transparantie wordt betracht. Dit is terug te zien in de nieuw opgestelde integriteitsnoti-
tie. Het CDA heeft er begrip voor dat het momenteel lastig werken is op het gemeentehuis zowel 
door onderling wantrouwen als door wantrouwen van burgers richting de ambtenaren. De fractie 
hoopt dat met het afronden van dit dossier ook gewerkt wordt aan het herstellen van het vertrou-
wen. Volgens de fractie heeft de externe commissie zich bewezen met de vijf signalen die zijn 
binnengekomen. 
Het CDA vraagt of het college een overzicht kan geven van de genomen maatregelen. 
Daarnaast vindt het CDA het belangrijk hoe de functiescheiding in de toekomst wordt uitgevoerd 
en dat de raad hierbij betrokken wordt. 

 
Mevrouw Van Werven (D66) vindt het een goede zaak dat een externe commissie is ingezet om 
de onderste steen boven te krijgen in deze tweede integriteitszaak van de gemeente Huizen. 
Het is van belang te kijken wat er precies is gebeurd en waarom dit zo lang heeft kunnen duren. 
De fractie is blij dat hier nu in openbaarheid over gesproken kan worden en dat het rapport er is. 
Tevens hoopt D66 dat het college met de gedane aanbevelingen aan de slag gaat om te voorko-
men dat dit weer gebeurt. Het zou goed zijn een overzicht te geven van de gezette stappen en 
wat er precies is gebeurd binnen het ambtenarenapparaat en richting de leveranciers. D66 
benadrukt dat de vele ambtenaren in dit grote apparaat integer zijn en prima hun werk doen. 
Voor hen is het een moeilijk jaar geweest. Na bespreking van deze situatie en de gezette stap-
pen, is het belangrijk deze kwestie af te ronden en op een goede manier met elkaar verder te 
gaan. De fractie hoopt op goede antwoorden van het college om in de raad hierover een oordeel 
te kunnen vellen. 

 
De heer Van der Pas (PvdA) merkt op dat het door het anonimiseren van het rapport lastig is om 
op detail een oordeel te kunnen vormen. In hoofdlijnen blijkt uit het rapport dat dit probleem 
beperkt is en zeker niet in de hele organisatie zit. Het is wel wonderlijk dat dit zo lang heeft 
kunnen duren. De fractie heeft de volgende vragen: 
 Is het college van mening dat de onderzoeken voldoende zijn geweest om voldoende 

duidelijkheid te krijgen of is er een reële kans dat dit als een veenbrand voortwoekert? De 
ambtenaren moeten deze kwestie achter zich kunnen laten. 

 Welke consequenties verbindt het college aan het feit dat niet alle betrokken ondernemers 
volledig hebben meegewerkt aan het geven van opening van zaken? 

 Is het college van oordeel dat de reden van twee oud-medewerkers om niet op gesprek bij 
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de externe commissie te komen legitiem waren? 
 De fractie wacht de reactie van het college af, vooral over de genomen acties. 

 
De heer Schaap (Transparant Huizen) is van mening dat dit probleem in het bedrijfsleven vaker 
voorkomt, maar dat dit bij een gemeente niet normaal gevonden moet worden en dat de controle 
van bovenaf veel beter moet worden. De fractie pleit voor een apparaat dat dubbelcheckt. 

 
Wethouder Verbeek wijst op het feit dat veel ambtenaren en medewerkers vanavond aanwezig 
zijn. Het is goed te constateren dat er betrokkenheid is. De wethouder licht de gebeurtenissen 
van de afgelopen tijd toe. Het was geen gemakkelijke stap voor de medewerkers om gedraging-
en te melden bij de directie. Diverse met elkaar strijdige loyaliteiten hebben voortdurend een rol 
gespeeld. Daarbij zorgt het loyaal blijven aan de eigen normen en waarden voor een flinke intrin-
sieke worsteling. Daarbovenop komt de onzekerheid over de afhandeling van de meldingen en 
de mogelijke gevolgen voor de eigen positie. Ondanks de diverse acties was het daarmee voor 
de betrokken medewerkers en de organisatie nog niet klaar. Onderzoeken en publicaties volg-
den en ook het politieke debat kreeg een plek. Tegelijkertijd is te zien dat de wijze waarop is 
omgegaan met meldingen en het intensiveren van acties rondom integriteit en omgangsvormen 
voor meer veiligheid zorgt in het omgaan en het aanspreken van elkaar. Het strafontslag van de 
betrokken teamleider is geëffectueerd. Ook is strafrechtelijk onderzoek gedaan door het Open-
baar Ministerie. Gedurende het onderzoek heeft het OM geen informatie over het verloop, de 
duur of de planning van het onderzoek. Daarnaast is de Rijksrecherche in beeld die in deze 
zaak wordt aangestuurd door het OM. Als op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche 
het OM besluit over te gaan tot strafvervolging, wordt de zaak ook aan de rechter voorgelegd. 
Dat beslismoment is ook het moment dat het college actief door het OM wordt geïnformeerd. 
De wethouder legt uit welke maatregelen genomen zijn. Naast het strafontslag van de betrokken 
teamleider en de aangifte, heeft het college ook een aantal maatregelen genomen. De 
opgebouwde tegoeden zijn direct teruggehaald. Op twee bedrijven na zijn de resterende 
tegoeden inmiddels teruggestort. Bij één bedrijf zat nog een tegoed van ruim € 9000. Er zijn 
afspraken gemaakt over de uitvoering van het werk dat daarbij hoort. Door omstandigheden is 
de uitvoering vertraagd, maar dit gebeurt nog in het vierde kwartaal. Bij het andere bedrijf stond 
€ 330.000 ex btw uit, waarvan  € 167.000,-  inmiddels terug is door het stopzetten van het 
betalen van facturen. Het bedrag van de vordering wordt betwist door het betrokken bedrijf en 
inmiddels is een juridische procedure gestart. De huisadvocaat is ingeschakeld om de 
resterende vordering zo snel mogelijk terug te vorderen. 
Daarnaast is de mogelijke verwijtbaarheid van interne en externe betrokkenen onderzocht via de 
externe hoor- en onderzoekscommissie. Hieruit blijkt onvoldoende verwijtbaarheid. Deze com-
missie heeft hierin meegewogen dat er onvoldoende bekendheid was met de rol van de PAV’ers 
(Prestatie Akkoord Verklaarders), het inwerken van de nieuwe PAV’ers, de hiërarchie en het 
bespreekklimaat binnen het team Wijkbeheer en service. De wethouder benadrukt dat hier geen 
aanwijzingen waren voor onrechtmatige zelfverrijking. De PAV’er controleert of de prestatie van 
de opdrachtnemer is geleverd, alvorens de budgethouder goedkeuring verleent voor het uitbeta-
len van een factuur. De positie van de PAV’ers en daarmee het vierogen-principe wordt en is al 
versterkt door het inwerken, het uitleggen, de procedures en extra training. In samenspraak met 
de externe accountant is ook een intern auditteam van drie medewerkers samengesteld dat door 
de hele organisatie heen steekproefsgewijs de inkoop controleert en rechtstreeks aan de directie 
rapporteert. De raad wordt via de jaarrekening hierover geïnformeerd. 
Alle budgetten en procedures zijn opnieuw doorgenomen met als formele afronding een nieuwe 
budgethoudersregeling. Deze regeling wordt over enkele weken verwacht. Daarnaast zijn de in-
tegriteitstrainingen voor medewerkers geïntensiveerd. Gewerkt wordt aan een klimaat waarin het 
veilig is om te bespreken en te melden. Op verzoek van de raad is er een meldpunt geweest 
voor externe meldingen over integriteit. Dit heeft tot slechts vijf meldingen geleid. De externe 
hoor- en wederhoorcommissie heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van niet-integer 
gedrag van de medewerkers. 
Over de voorliggende stukken zegt de wethouder op verzoek van de raad openheid van zaken 
te willen geven, maar dat dit vanwege de privacywetgeving geanonimiseerd gedaan moet wor-
den. Daarnaast is het van belang dat de onderzoekers de anonimiteit van de geïnterviewden en 
melders kunnen garanderen. Het college realiseert zich dat dit de leesbaarheid van de stukken 
niet ten goede komt, maar de essentie van de uitkomst van de verschillende onderzoeken is 
overeind gebleven zodat de raad zich een goed beeld kan vormen. 
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De wethouder spreekt de wens uit deze maand tot een afronding te kunnen komen van dit 
dossier met de bespreking in de raad. De nasleep van deze kwestie heeft effect op iedereen die 
bij de gemeente werkt. Dit vraagt nazorg, aandacht en zorgvuldigheid in de omgang met elkaar 
en in het opnieuw opbouwen van relaties. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. Samen met 
de leiding en de medewerkers gaat men met nieuw elan verder met de verdere ontwikkeling van 
de afdeling Openbare werken. De wethouder zegt trots te zijn op de medewerkers die zich onder 
moeilijke omstandigheden maximaal hebben ingezet voor de Huizense samenleving. Door de 
genoemde maatregelen en acties van het college kan de raad inzien dat het college direct aan 
de slag is gegaan. De wethouder dankt voor de positieve geluiden, waardoor ook de 
medewerkers een hart onder de riem wordt gestoken. 
De wethouder gaat in op de verdere vragen. Over fraude elders in de organisatie en wijzigingen 
in het personeelsbestand bij Civiele werken zegt de wethouder dat de gebeurtenissen binnen de 
afdeling Civiele werken op iedereen een zware wissel hebben getrokken, met name op de me-
dewerkers van die afdeling. De medewerkers die er dichtbij betrokken waren, moeten dit verwer-
ken en weer een eigen plekje zien te krijgen. Samen moet worden gebouwd aan een toekomst-
bestendige werkomgeving. Een en ander zorgt voor dynamiek, omdat mensen zich gaan bera-
den over hun functie. Dit heeft erin geresulteerd dat één medewerker gebruik gaat maken van 
het generatiepact en drie dagen gaat werken. De doorontwikkeling van de afdeling vereist een 
fulltime invulling van die functie. Het veranderde bespreekklimaat heeft voor een andere mede-
werker ervoor gezorgd dat deze persoon een andere functie heeft gezocht. Daarnaast is het 
college nog in gesprek met de teamleider Civiele werken. 

 
 Mevrouw Prins (VVD) vraagt of het klopt dat op andere afdelingen geen fraude is geconstateerd. 
 

Wethouder Verbeek bevestigt dat op andere afdelingen geen onrechtmatigheden zijn geconsta-
teerd. Over het meldingsklimaat zegt zij dat het moed vergt misstanden te melden. Dit heeft hier 
ook lang geduurd, omdat de teamleider deze werkwijze actief in stand heeft gehouden en hij 
hiervoor zijn hiërarchische positie heeft gebruikt. Het college heeft alle bedrijven aangeschreven. 
Op twee bedrijven na zijn de tegoeden teruggestort. Dit heeft zeker consequenties voor de 
betreffende bedrijven. De gemeente zal niet snel nieuwe verplichtingen met deze bedrijven 
aangaan.  

 
De heer Korzelius (GroenLinks) vraagt of alle banden met de betreffende bedrijven zijn 
verbroken. 

 
Wethouder Verbeek zegt vooralsnog geen nieuwe verplichtingen met deze bedrijven aan te 
gaan. Het is echter in de toekomst niet uitgesloten dat een bedrijf zich bij een aanbesteding 
inschrijft. 

 
Mevrouw Prins (VVD) merkt op dat op pagina 20 in het Deloitte-rapport sprake is van een 
minder hoog bedrag aan openstaande vorderingen dan de wethouder noemt. 

 
Wethouder Verbeek antwoordt dat het Deloitte-rapport van enige tijd geleden is. Dit is echter 
een doorlopend proces en het onderzoek is voortgezet. Vandaar dat nu de genoemde bedragen 
naar voren komen. 

 
Mevrouw Prins (VVD) had liever een actuele stand van zaken op papier gehad dan dat dit 
mondeling wordt uitgelegd. 

 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt zich af of het ingeschakelde advocatenkantoor 
denkt vorderingen terug te kunnen halen. 

 
Wethouder Verbeek merkt op dat dit proces gaande is. Zij zal de raad hierover op de hoogte 
houden, maar vraagt tijd om vordering van de bedragen ook langs de juridische weg te doen. 

 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt welke actie de wethouder onderneemt richting de betrok-
ken bedrijven en wat haar motivatie is als geen actie wordt ondernomen. Hij wijst hierbij naar de 
sancties die wel tegen de eigen medewerkers zijn genomen. 
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Wethouder Verbeek antwoordt dat de gemeente met deze leveranciers vooralsnog geen nieuwe 
verplichtingen aangaat. Afhankelijk van de markt en externe omstandigheden zal dit bij een 
nieuwe aanbesteding opnieuw worden bekeken. Richting het eigen personeel is vooral ingezet 
op scholing, het verbeteren van het apparaat, betere inrichting van procedures en zorgen voor 
een beter meldklimaat. Richting de bedrijven is de gemeente teleurgesteld in hun betrokkenheid. 
Het college is echter blij dat de gelden grotendeels zijn terugbetaald. 
Volgens de wethouder is de onderste steen bovengekomen. Er is geen reden te veronderstellen 
dat elders in de ambtelijke organisatie dergelijke praktijken plaatsvinden. Dit blijkt ook uit de rap-
porten. 
Over de politieke consequenties zegt de wethouder dat het college bij formatie van het nieuwe 
college met deze kwestie werd geconfronteerd die al veel langer speelde. Het college heeft hier-
op direct actie ondernomen en er alles aangedaan om dit zo goed mogelijk op te lossen. De 
raad is echter het hoogste orgaan en kan een oordeel vellen over dit college. Politieke conse-
quenties zijn geen onderwerp van discussie geweest. Het college heeft gehandeld en heeft voor 
en achter het personeel gestaan. 
Het is belangrijk het vertrouwen terug te winnen. De wethouder zegt toe een overzicht toe te 
sturen van de genomen maatregelen. 
Over de geanonimiseerde versie van het rapport en de kans op veenbrand zegt de wethouder 
dat het onderzoek voldoende is geweest en er direct maatregelen zijn genomen. Er wordt 
gewerkt naar de toekomst toe waar het werkklimaat voor de medewerkers optimaal is, waarbij 
procedures nauwkeuriger worden gevolgd en waarbij een interne auditcommissie is ingesteld. 

 
De heer Van der Pas (PvdA) legt uit waarom hij het woord ‘veenbrand’ heeft gebruikt. Vanwege 
het feit dat er veel zaken zijn weggelakt, kan hij niet beoordelen of het onderzoek diep genoeg 
en ver genoeg in de tijd is doorgevoerd om te voorkomen dat naderhand toch weer een derge-
lijke kwestie aan het licht komt. Hij vraagt of deze kwestie volgens de wethouder voldoende 
onderzocht is. 

 
Wethouder Verbeek antwoordt dat het college alles heeft gedaan wat in zijn macht lag om te 
onderzoeken en maatregelen te nemen, maar dat er nooit garanties gegeven kunnen worden. 
Over de oud-medewerkers zegt de wethouder dat een aantal om verschillende redenen hebben 
besloten om niet mee te doen aan het onderzoek. Zij kan hier vanwege de persoonlijke levens-
sfeer van betrokkenen niet veel over zeggen. 

 
De heer Van der Pas (PvdA) licht de reden van zijn vraag toe. Deze commissie kan hier niet 
over oordelen, omdat die redenen weggelakt zijn. 

 
Wethouder Verbeek merkt op dat ook de externe commissie hierover een belangrijk oordeel 
heeft geveld. Uit privacyoverwegingen zijn de redenen weggelakt. 

 
De heer Veldhuisen zegt over de klokkenluiders dat men klokkenluider kan zijn over misstanden 
die niet jezelf betreffen, maar ook over misstanden die ook jezelf betreffen. Bij dit laatste geval is 
het luiden van de klok niet per definitie een vrijbrief voor welke disciplinaire maatregel dan ook. 
In het geval van de klokkenluiders werd erkend dat de klokkenluiders zelf op sommige momen-
ten hun handtekening hadden gezet op een stuk waarvan zij wisten dat dit niet overeenkwam 
met de werkelijkheid. Dat heet volgens het rechtssysteem plichtsverzuim. Onderzocht moest 
worden of dit plichtsverzuim verwijtbaar was. Geconcludeerd is dat dit niet het geval was en er is 
dan ook geen sanctie opgelegd. 

 
De heer Korzelius (GroenLinks) vindt het raar dat men aan de ene kant de klok luidt en gepre-
zen wordt en aan de andere kant toch het etiket ‘plichtsverzuim’ krijgt. Hij vindt dit zeer onrecht-
vaardig. 

 
De heer Veldhuisen heeft uitgelegd hoe dit rechtspositioneel ligt en dat plichtsverzuim niet altijd 
betekent dat men iets verweten wordt. Plichtsverzuim is een rechtspositioneel fenomeen, maar 
daar hoort niet altijd een sanctie bij. Bij de PAV’ers en de klokkenluiders was geen sprake van 
verwijtbaarheid. De term ‘plichtsverzuim’ roept echter wel een apart gevoel op, maar dat zit op-
gesloten in het rechtssysteem. Dit is ook met de klokkenluiders besproken. Het zou onrechtvaar-
dig zijn als toch een sanctie was opgelegd. 
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Over de rol van de leidinggevenden zegt de gemeentesecretaris dat dit bij de externe commissie 
is neergelegd om te voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. Dit rapport wijst uit dat er 
geen sprake was van onrechtmatigheid of verwijtbaarheid en er geen disciplinaire maatregelen 
nodig waren. Het college heeft dit gevolgd. 

 
Tweede termijn 

Mevrouw Prins (VVD) is blij met de antwoorden, in het bijzonder dat deze integriteitskwestie al-
leen op de betreffende afdeling speelde. Zij vraagt wat de wethouder heeft gedaan om de sterk 
hiërarchische cultuur op de betreffende afdeling te veranderen. De fractie mist in de beantwoor-
ding dat leveranciers uitgesloten worden van welke levering dan ook en wil een hardere aanpak 
van de betrokken leveranciers. 

 
 De heer Bosch (SGP) stemt in met de rapportages. 
 

De heer Doorn (ChristenUnie) dankt voor de beantwoording van de vragen. Hij is benieuwd naar 
de reactie van de wethouder over de betrokken leveranciers. Daarnaast vraagt hij zich af of de 
procedures alleen binnen de betrokken afdeling zijn aangepast of dat dit door de hele organisa-
tie loopt. Het is zaak een vinger aan de pols te houden hoe de nieuwe procedures worden 
gehanteerd. De fractie sluit zich aan bij de uitgesproken trots en waardering door de wethouder 
voor de organisatie. 

 
De heer Van Woerkom (Leefbaar Huizen) dankt de wethouder voor de uitgebreide beantwoor-
ding van de vragen. Hij sluit zich aan bij de vraag van de VVD over de betrokken bedrijven. 

 
De heer Korzelius (GroenLinks) dankt de wethouder en de gemeentesecretaris voor de beant-
woording. Hij blijft het echter onrechtvaardig vinden dat de klokkenluiders plichtsverzuim wordt 
verweten. Daarnaast vindt hij het bijzonder dat politieke consequenties niet ter discussie zijn 
geweest. De fractie vindt het onbestaanbaar dat op welke termijn dan ook opnieuw zaken wordt 
gedaan met de bedrijven die meegewerkt hebben aan de frauduleuze handelingen. GroenLinks 
pleit ervoor ook bij aanbestedingen deze bedrijven uit te sluiten. 

 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is blij dat de meeste gelden bovenwater zijn gekomen. 
Het is wel zaak dat iedere cent van het nog openstaande bedrag terugkomt. Zij vindt het vreemd 
dat de PAV’ers zich er niet van bewust waren wat van hen werd verlangd en neemt dit onder-
werp mee terug naar de fractie. 

 
De heer Woudsma (CDA) waarschuwt voor een overregulering en pleit voor een zekere balans. 
Hij begrijpt de verwijten richting de leveranciers, maar pleit ervoor rustig te bezien hoe daarmee 
om te gaan en fatsoenlijk te blijven. In het Nederlands strafrecht gaat men ervan uit dat mensen 
zich kunnen verbeteren. In dit geval geldt dit ook voor de leveranciers. 

 
Mevrouw Van Werven (D66) merkt op dat het, naast alle genomen technische maatregelen, ook 
gaat om een cultuuromslag in de organisatie. Zij wil hierover nader worden geïnformeerd. Wat 
de fractie betreft, mogen er voorlopig met de betrokken bedrijven geen zaken meer worden 
gedaan. In toekomstige aanbestedingen kunnen maatregelen hiervoor worden genomen. 

 
De heer Van der Pas (PvdA) merkt op dat de maatregelen tegen de bedrijven die niet hebben 
meegewerkt steviger mogen zijn dan bij de andere betrokken bedrijven. Hij vraagt of de wethou-
der enig zicht heeft over de hoogte van de bedragen en zo nodig extra actie te ondernemen. 

 
De heer Schaap (Transparant Huizen) dankt de wethouder voor de duidelijke uitleg. Hij vraagt 
zich af of momenteel ook een screening plaatsvindt van de andere afdelingen die met financiële 
zaken te maken hebben. 

 
Wethouder Verbeek zegt over de hiërarchische cultuur dat de teamleider de werkwijze in stand 
hield en daarvoor zijn hiërarchische positie gebruikte. Dan is het moeilijk zich als medewerker 
daartegen te verweren. De aandacht voor integriteit is heel erg toegenomen. Ook bij het aanstel-
len van nieuwe medewerkers wordt hier ruim aandacht aanbesteed, naast bewustwording en het 
bespreekbaar maken van zaken.  
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Er is dus een verandering gaande van deze cultuur ten aanzien van het bespreekbaar maken 
van zaken en ook elkaar op zaken aanspreken. Integriteit blijft een aandachtspunt. Op 3 oktober 
vindt een sessie plaats voor het personeel. 
Over het aanpassen van de procedures zegt de wethouder dat in samenspraak met de externe 
accountant een interne auditcommissie is geformeerd die door de hele organisatie heen steek-
proeven uitvoert. Daarnaast zijn alle budgetten en procedures opnieuw doorgenomen. De for-
mele afronding van dit proces vindt binnenkort plaats met een nieuwe budgethoudersregeling. 
De wethouder onderstreept de opmerking dat een overregulering niet wenselijk is. Zij verwijst 
naar haar eerdere antwoord op de cultuuromslag. 

  
De heer Veldhuisen zegt over de bedrijven dat hierin nuances moeten worden gemaakt en men 
niet alle bedrijven over één kam moet scheren. Wel zijn met alle betrokken bedrijven intensieve 
gesprekken geweest met als inzet hen direct duidelijk te maken dat er voorlopig geen zaken met 
hen wordt gedaan en zij ook bij open inschrijvingen worden geweerd. Deze bedrijven hebben 
hier in meer of mindere mate begrip voor getoond. Dit hangt ook samen met de verwijtbaarheid. 
Dit is een lastig punt. Bij aanbestedingen waarvoor de Europese spelregels gelden, is het alleen 
mogelijk een bedrijf uit te sluiten als er sprake is van een vastgesteld strafrechtelijk feit. Dat is 
niet het geval. Deze bedrijven maken onderdeel uit van het totale strafrechtelijke onderzoek dat 
voor deze procedure loopt. Het is mogelijk dat het OM concludeert dat er verwijtbaar gedrag is 
bij de betrokken bedrijven en deze bedrijven op de zwarte lijst worden geplaatst. Als dit niet het 
geval is, heeft de gemeente daarnaast bij haar eigen aanbestedingsbeleid kenbaar gemaakt 
deze bedrijven voorlopig te weren. De duur hiervan is per bedrijf verschillend. Daarnaast is er 
met één bedrijf een juridisch dispuut, omdat dit bedrijf in twijfel trekt of de gemeente terecht ver-
wijten heeft gemaakt. 
Over het verschil in uitstaande bedragen zegt de gemeentesecretaris dat de gemeente na het 
Deloitte-rapport met de bedrijven in gesprek is gegaan. Daaruit bleek dat nog meer geld open-
stond. Dit heeft geleid tot andere bedragen dan in het Deloitte-rapport. Dit is echter geen ver-
dubbeling van bedragen. Bij het bedrijf waar de meeste problemen mee zijn, bleek het probleem 
nog groter te zijn. Het exacte bedrag is nu nog niet te geven. 
Over de cultuuromslag zegt de gemeentesecretaris dat twee jaar geleden de organisatiestruc-
tuur is gewijzigd. Voorheen waren er drie grote gemeentelijke diensten die redelijk gesloten een-
heden waren met een directeur aan de bovenkant. Dan is de mogelijkheid voor een eigen cul-
tuur daarbinnen groter en de beïnvloeding kleiner dan wanneer dat open is. Nu is er een platte 
bovenkant van de organisatie met zes grotere afdelingen en een tweekoppige directie daarbo-
ven. Dit maakt het voor de algemene directie makkelijker direct te communiceren met de afde-
lingshoofden. Gelijktijdig is een meerjarig traject in het leven geroepen van het dienend leider-
schap. Dit raakt ook de cultuur van de organisatie en heeft zijn vruchten al afgeworpen. 

 
 De voorzitter constateert dat de commissie voldoende is geïnformeerd over dit onderwerp. 
 

De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of de actuele cijfers aan de stukken kunnen worden 
toegevoegd. 

 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. Hij vraagt naar het standpunt van de fracties. 
 
 Mevrouw Prins (VVD) neemt het voorstel mee terug naar de fractie voor verder beraad. 
 
 De heer Doorn (ChristenUnie) behoudt zijn standpunt voor. 
 
 De heer Van Woerkom (Leefbaar Huizen) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
 

De heer Korzelius (GroenLinks) neemt het voorstel mee terug naar de fractie, zeker gezien de 
ondernemers die hebben meegewerkt aan fraude. 

 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
 
 De heer Woudsma (CDA) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
 
 Mevrouw Van Werven (D66) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
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 De heer Van der Pas (PvdA) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
 
Advies commissie: 

 De commissie adviseert het voorstel als behandelpunt te agenderen voor de raadsvergadering   
     van 26 september 2019. 
 SGP stemt in met het voorstel. De overige fracties nemen het voorstel mee terug naar de   
     fractie voor nader overleg. 

 
7.2 Onderzoek Rekenkamercommissie naar burgerparticipatie 

De heer Korzelius (GroenLinks) vraagt enige coulance met betrekking tot de afspraak per agen-
dapunt om één spreker per fractie te hanteren, gezien het besluit dit agendapunt samen te 
voegen met de agendapunten 7.7 en 7.8. 

 
De voorzitter staat deze coulance toe. Daarna verwelkomt hij de aanwezige leden en secretaris 
van de Rekenkamercommissie. Hij licht toe dat de commissie wordt verzocht vier actiepunten in 
overweging te nemen en het college een zestal opdrachten te geven. Daarnaast worden de 
mededelingen van wethouder Hoelscher over de stand van zaken burgerparticipatie en over 
Infographic burgerinitiatieven behandeld. 

 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt vragen over de mededeling stand van zaken burgerpartici-
patie. Zij kijkt uit naar de notitie in het tweede kwartaal 2020 over de ervaringen en de toekomst-
plannen. De fractie is blij dat de wethouder zich bewust is dat participatie over iedereen gaat. 
Het verbaast haar echter dat de wethouder en de griffier een lijst met opties voor de gemeente-
raad gaat opstellen waaruit een keuze kan worden gemaakt. Dit staat haaks op het vormgeven 
aan participatie. Zij verwijst naar het rapport van Partners en Pröpper waaruit blijkt dat de aan-
wezige raadsleden de noodzaak, relevantie en meerwaarde van participatie erkennen. Mevrouw 
Rienstra is een voorstander van omdenken en wil dit lezen als een uitnodiging aan de raad om 
het thema Participatie op te pakken en te bepalen welke rol de raad wil spelen. Daarbij is een 
wethouder nodig die geduld toont en de gemeenteraad de gelegenheid biedt zelf te bepalen wel-
ke rol men wil spelen. Daarnaast zijn een commissie of raadsleden nodig die zich willen inzetten 
om participatie voor de gemeenteraad vorm te geven en in kaart te brengen wat er al wordt ge-
daan en wat zij in de toekomst ter zake vorm willen geven. Zij vraagt het college enige geduld te 
betrachten. 

 
De heer Coster (RKC) geeft een toelichting op het onderzoek naar burgerparticipatie. De prakti-
sche uitvoering is uitbesteed aan Partners en Pröpper. De Rekenkamercommissie heeft het als 
positief ervaren dat in een aantal onderzochte casussen al goed is samengewerkt. Vastgesteld 
is dat effectieve burgerparticipatie bijdraagt aan het behalen van betere en meer gewaardeerde 
resultaten voor de samenleving. Ook is mogelijk gebleken dat de aan de groepsdiscussie deel-
nemende raadsleden een gezamenlijk kader van uitgangspunten voor de kwaliteit van burger-
participatie heeft opgesteld. Burgerparticipatietrajecten betreffen vaak zeer complexe processen. 
Het is daarom vaak lastig om tot een duidelijke en integrale aanpak te komen. Er is nog veel ver-
betering mogelijk. Daarom is een aantal aanbevelingen geformuleerd. Hij is verheugd dat het 
college een aantal aanbevelingen al in gang heeft gezet of alsnog zal implementeren. 
Het onderzoek is breed opgezet, waarbij zo veel mogelijk betrokkenen bij burgerparticipatie-
trajecten zijn benaderd om zo veel mogelijk informatie en ervaringen van de deelnemers te 
verkrijgen. Hierbij zijn ook participanten betrokken die zichzelf hebben gemeld en deelnemers 
die door organisaties in het veld zijn aangeleverd. Het onderzoek levert dus een representatief 
beeld op met aandacht voor zowel positieve als negatieve ervaringen. Naast representativiteit 
kunnen ook uit individuele suggesties goede lessen worden getrokken. Daarnaast is de definitie 
van burgerparticipatie zo breed mogelijk opgepakt. Hierbij zijn ook de ervaringen van misgelo--
pen participatietrajecten gebruikt die moesten worden afgerond middels juridische procedures of 
mediation. Door goede communicatie en participatie vanaf het begin kunnen juridische procedu-
res en mediation vaak worden voorkomen. De Rekenkamercommissie deelt de mening van het 
college niet dat sommige trajecten buiten het participatiebegrip zouden vallen. 
De Rekenkamercommissie betreurt het zeer dat de betrokken ambtenaren bij één van de 
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participatietrajecten vanwege hun gevoel van onveiligheid niet bereid waren mee te werken aan 
een groepsdiscussie met alle deelnemers. Zij wilden alleen deelnemen aan een separate 
groepsdiscussie met hen alleen. Hierdoor kon het zo belangrijke interactieproces niet worden 
beoordeeld en geëvalueerd. Dit is ook een gemiste kans voor de betrokken ambtenaren om in 
een zakelijk discussie hun overwegingen bij opstellingen of besluiten nader toe te lichten en 
achterliggende belangen en beperkingen te verduidelijken. In een participatieproces gaat het 
vooral om in een evenwichtig proces zo veel mogelijk rekening te houden met alle verschillende 
belangen en in goed overleg tot een optimaal resultaat te komen. 
Het gemeentebestuur heeft inmiddels op dit gebied een aantal belangrijke initiatieven ontwikkeld 
om tot een betere participatie te komen. De Rekenkamercommissie is alle deelnemers van het 
onderzoek erkentelijk en hoopt dat het rapport en de aanbevelingen een positieve bijdrage 
leveren aan een professionalisering van de burgerparticipatie. 

 
 De heer Korzelius (GroenLinks) heeft de volgende vragen en opmerkingen: 

 De fractie mist het standpunt van het college over dit onderwerp. 
 Op welke manier en volgens welke criteria zijn de onderzochte casussen gekozen? 
 Volgens de fractie valt een aantal zaken niet onder participatie, zoals De Boerderij en De 

Limieten. Hoe kijkt de Rekenkamercommissie daartegenaan? 
 Zijn er concrete aanwijzingen waaruit blijkt dat de gemeente niet-integer zou zijn? 
 Waarom is de motivering van de betrokken ambtenaren inzake de Keucheniusstraat niet 

opgenomen en wat was die motivering? 
 Kan het college toezeggen dat er ten aanzien van de Keucheniusstraat alsnog een evaluatie 

komt? 
 Wat verstaat de Rekenkamercommissie onder gezaghebbend nee-zeggen in relatie tot 

participatie? Hoe verhoudt zich dat tot de professionaliteit en de loyaliteit van de organisatie 
om tot uitvoering te komen van bestuurlijk besluiten? 

 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) is verheugd met het voorliggend rapport, maar neemt dit wel 
mee terug naar de fractie. Over de infographic vraagt hij of dit niet heel erg positief is en of alle 
ideeën van burgers worden uitgevoerd. 

 
De heer Doorn (ChristenUnie) dankt de Rekenkamercommissie voor de uitgebreide rapportage. 
Dit rapport heeft veel waardevolle adviezen opgeleverd. Hij neemt dit wel mee terug naar de 
fractie om een juiste formulering in het raadsvoorstel te bepalen, aangezien ook het college 
opdrachten krijgt. De reactie van het college oogt positief. De fractie zal de procesnota Leren 
door doen nader bekijken en bezien hoe dit matcht met de adviezen van de Rekenkamercom-
missie. Het is jammer dat de medewerking binnen het ambtelijk apparaat soms ontbreekt. 
Gevraagd wordt of het college dit gaat stimuleren. Het rapport houdt ook een spiegel voor. Het 
gaat ook om de voortdurende betrokkenheid van de raadsleden zelf. Voorafgaand aan een 
participatieproces moeten heldere kaders worden opgesteld. Over De Boerderij en De Limieten 
vraagt de fractie zich af wanneer dergelijke juridische zaken op onderdelen overgaan in 
participatie. 

 
De heer Bosch (SGP) prijst het degelijke rapport van de Rekenkamercommissie met bruikbare 
informatie. De fractie is positief over de participatieladder die het college overneemt en de 
doorkijken bij andere gemeenten. Er blijken meer initiatieven te zijn dan werd gedacht. De 
communicatie verliep echter niet altijd soepel en soms gaan zaken anders dan gehoopt of 
verwacht. Daarom is verwachtingsmanagement een belangrijk punt. De fractie is het met het 
college eens dat bij De Boerderij geen sprake was van participatie, maar van een conflict dat 
middels mediation werd opgelost. 

 
Mevrouw Prins (VVD) legt uit waarom het Rekenkamerrapport tot stand heeft moeten komen. 
Het doel ervan is om hiervan te leren, want participatie is een waardevol middel. Als het politieke 
vraagstukken zijn, is het echter niet altijd makkelijk. Uit de aanbevelingen blijkt dat de raad veel 
meer moet investeren in het samenspel. De raad moet deze aanbevelingen zo snel mogelijk 
inpassen. Over de groepsdiscussie vraagt de fractie of het gebruikelijk is een dergelijke discus-
sie te houden en wat de motivatie is dit op die manier te doen. Daarnaast vraagt de fractie naar 
het standpunt van het college over zijn aanbevelingen en of het college deze allemaal 
overneemt. 
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De heer Schaap (Transparant Huizen) wijst op de rol van de projectontwikkelaar bij de 
Keucheniusstraat en pleit voor een goede screening van dergelijk projecten en een betere 
samenwerking. 

 
De heer Van der Pas (PvdA) vindt het een uitgebreid en goed rapport met veel aanbevelingen 
waar de gemeente jaren mee vooruit kan. Hij constateert dat een grote investering is vereist om 
participatie recht te doen en dat in alle lagen van de gemeente actie ondernomen moet worden. 
De fractie pleit voor een programmamanager die zich voor langere tijd met dit onderwerp 
bezighoudt. De infographic is een mooie stap, maar dit staat nog ver af van initiatieven als 
Locally. De organisatie moet ingericht zijn om dergelijke initiatieven goed op te kunnen pakken. 
De fractie vraagt hoe het college en de commissieleden denken over de noodzaak om extra 
capaciteit beschikbaar te stellen. 

 
De heer Schröder (D66) dankt voor het uitvoerige rapport. Het onderzoeksbureau heeft een 
groot aantal pijnpunten gevonden op basis van de vele onderzochte participatietrajecten. Met de 
aanbevelingen in dit rapport kan de raad, het college en de ambtelijke organisatie samen aan de 
slag om participatie te verbeteren. De fractie heeft de volgende vragen aan de wethouder: 
 Heeft de wethouder het gevoel dat participatie en de aanbevelingen niet alleen door de 

wethouder Burgerparticipatie worden opgepakt, maar door de hele ambtelijke organisatie en 
het gehele college? 

 Hoe gaat de wethouder meer inzetten op evaluatie en neemt hij de raad en de commissie 
hierin mee? 

 Is de wethouder van mening dat eerst de weg van participatie moet worden bewandeld 
alvorens juridische opties te overwegen? 

De fractie onderschrijft de woorden van GroenLinks om samen als raad richting te geven aan de 
aanbevelingen aan deze raad. 

 
De heer Woudsma (CDA) vindt het goed dat onderzoek is gedaan naar participatie en dankt de 
betrokkenen voor hun bijdragen. Hij hoopt dat de participanten betrokken blijven om Huizen 
continu te verbeteren. De fractie heeft de volgende vragen: 
 Hoe kan tot een juiste prioriteitsstelling worden gekomen, gezien de lange lijst van 

aanbevelingen? 
 Gaat het college niet te snel over op een andere participatieladder? 
 Kan de wethouder aangeven wanneer een voorstel te verwachten is over een veranderde 

format voor college- en raadsvoorstellen? 
 Hoe verhoudt het procesvoorstel zich tot de mededeling die in juli 2019 is ontvangen? 
 Wat is er concreet geleerd van het rapport en het proces rondom de Keucheniusstraat om in 

de toekomst teleurgestelde participanten te voorkomen? 
Voor een beter verwachtingsmanagement stelt de fractie voor één van de stappen in de 
infographic te herschrijven met de tekst ‘of en hoe uw initiatief gerealiseerd kan worden’. 

 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft de indruk dat een en ander bij de Keuchenius-
straat niet op rolletjes liep. Zij denkt dat er door de deelnemende burgers in een participatie-
groep te veel wordt verwacht. Er spelen echter verschillende belangen die vaak hoog opspelen, 
zoals bij De Boerderij en De Limieten waar zelfs een mediator de gemoederen heeft moeten 
sussen. Zij ziet dit niet als participatie, maar als een soort burenruzie die opgelost moet worden. 
De fractie bedankt de Rekenkamercommissie voor het uitgebreide rapport. De fractie is van 
mening dat de raad niet opgelegd moet worden iets in te richten en daarmee aan de slag te 
gaan, maar de raad moet hier zijn eigen inbreng in geven. Volgens Dorpsbelangen Huizen is de 
fractie hier zelf een aardig eind mee op weg door midden in de samenleving te staan. 

 
Wethouder Hoelscher merkt op dat tijden en inzichten veranderen. Terecht spreekt de Reken-
kamercommissie in haar rapport over gezamenlijke invulling van de maatschappelijke opgave. 
Het college ziet burgerparticipatie ook op die manier. De wethouder verwijst naar de diverse 
grote opgaven, zoals het omgaan met energie, zorg, inburgering, samenleving en de kustvisie. 
Het college wil deze thema’s met verschillende spelers invullen en samen kijken hoe middels co-
creatie tot een maatschappelijk breedgedragen oplossing kan worden gekomen. Dit dient wel te 
gebeuren volgens de spelregels die daarvoor democratisch zijn vastgesteld in de Grondwet, de 
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Gemeentewet en de diverse verordeningen. De raad speelt hier een belangrijke rol in met een 
voorbeeldfunctie en de manier waarop de raad zelf inwoners en andere partijen betrekt bij de 
besluitvorming. De Rekenkamercommissie is een belangrijk instrument waar raad en college 
iets van kunnen leren. Na de ‘mislukte’ participatietrajecten was het voor het college duidelijk dat 
zaken anders moesten. Het college is hiermee voortvarend aan de slag gegaan, zoals met de 
kustvisie, het beleidsplan Sociaal Domein en gezond plan. Daarnaast worden subsidies 
verstrekt aan Buurtpanel 1276 en de brugwachter of vaarkracht, wordt een aantal burgerpanels 
uitgezet en is recent een conceptsportnota gepresenteerd. De complimenten van de commissie 
zijn aanleiding om op deze weg door te gaan. Samen met de raad en andere partijen wordt 
middels een werkconferentie gewerkt aan de inburgering 2021. Dit past binnen de nota Leren 
door doen, waarin ook foute zaken worden benoemd om ervan te kunnen leren. Ook in de orga-
nisatie is er het besef dat het anders moet. Het omzetten van deze knop vergt echter tijd. Hier-
aan moet continu worden gewerkt door zowel de organisatie, de raad als het college. De wet-
houder wil voorkomen dat aan de voorkant voor mensen allerlei drempels worden opgeworpen 
en de burgers hun initiatief niet kunnen uitvoeren. Daarom wil het college met alle betrokken 
partijen in gesprek om een initiatief op de agenda te krijgen en daarin mee te denken. Hiervoor 
is de infographic opgesteld. Co-creatie is een mooie manier om te komen tot gedragenheid. Dit 
betekent niet altijd dat men zijn zin krijgt, maar er is wel naar iemand geluisterd. De wethouder 
merkt wel op dat men naar de toekomst moet kijken en het verleden een keer moet afsluiten. 
Wat de Keucheniusstraat betreft, heeft hij begrip voor de emoties. Hij is bereid tot een gesprek 
hierover, maar wil er echter wel voor waken dat deze burgers te veel in het verleden blijven 
hangen. Een uitgebreide evaluatie lijkt hem dan ook niet zinvol. 
Over de lijst met opties van de gemeenteraad zegt de wethouder dat het niet aan het college is 
om voor de raad in te vullen hoe dat proces moet lopen. Hij verwijst naar de verworpen motie 
tijdens de raadsvergadering van 4 juli jl. en de toezegging met de griffie in overleg te treden over 
de verschillende mogelijkheden voor het proces om te komen tot uiteindelijke besluitvorming in 
te vullen. Dit gesprek gaat aanstaande maandag plaatsvinden en gaat niet over de inhoudelijke 
invulling. 
De wethouder is ook een groot voorstander van omdenken en hij is het ermee eens dat de 
maatschappelijke opgave op een democratische wijze moet worden gerealiseerd. Over het moti-
veren van ambtenaren zegt de wethouder dat het aan de betrokken ambtenaren is of zij wel of 
niet aan een gesprek willen deelnemen. Betreffende ambtenaren hebben gemotiveerd waarom 
zij niet voor deelname hebben gekozen. Over de Keucheniusstraat verwijst de wethouder naar 
zijn eerdere reactie. Hij hoopt dat hij het vertrouwen kan geven dat toekomstige trajecten op een 
andere manier zullen plaatsvinden. Over de infographic zegt de wethouder er alles aan te doen 
een initiatief in ieder geval op de agenda te krijgen, maar dat dit niet altijd tot uitgevoerd kan 
worden. Dit wordt aan de voorkant vermeld. 
Het college gaat aan de slag met de aanbevelingen aan het college en het ambtelijk apparaat. 
Dit wordt meegenomen in de evaluatie van het eerste jaar Leren door doen. Zowel de verwach-
tingen van deelnemers zijn belangrijk als het duidelijk hebben van de belangen van de verschil-
lende spelers aan de voorkant. 
Wat De Boerderij betreft, verwijst de wethouder naar de zienswijze van het college. Hij merkt op 
dat groepen inwoners zelf middels participatie tot een mooi resultaat kunnen komen. Als dit hier 
was gebeurd, had wellicht mediation kunnen worden voorkomen. Bij De Limieten staan groepen 
inwoners tegenover elkaar. Dit is een juridische strijd geworden. 
In het collegeprogramma was al afgesproken dat er een participatieladder zou komen en er in 
elk commissie- en collegevoorstel een participatieparagraaf zou worden opgenomen. In de 
voorgestelde participatieladder is ook iets opgenomen over de verschillende bestuursstijlen, 
afhankelijk van het soort initiatief. 
Politieke keuzes zijn van belang. Daar moet bij participatie ook ruimte voor zijn, zowel voor 
college, raad als ambtelijk apparaat. Dit vergt de nodige flexibiliteit. 
Over de betrokkenheid van de projectontwikkelaar bij de Keucheniusstraat zegt de wethouder 
dat zijn rol pas na afloop van het participatietraject aan de oppervlakte kwam. Er zat echter 
verschil tussen de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de participanten en de 
afspraken met de ontwikkelaar. Door het stellen van duidelijke kaders aan de voorkant en het 
managen van verwachtingen hoopt het college dit in de toekomst te voorkomen. 
De wethouder merkt op dat zijn functie als wethouder Burgerparticipatie een coördinerende is, 
aangezien elke vakwethouder zijn of haar eigen participatietrajecten heeft. Voorkomen moet 
worden dat een aparte ambtenaar wordt aangesteld voor burgerparticipatie, want hier moet 
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iedereen mee bezig zijn. Voor coördinerende werkzaamheden moet echter wel een budget zijn. 
Indien het college hierin niet slaagt, volgt een voorstel aan de raad. 
Over Locally zegt de wethouder dat inmiddels vier gesprekken zijn gevoerd. Het college wacht 
de besluitvorming in Hilversum af. Hij legt uit dat dit een burgerparticipatie-app is waarin onder 
andere ideeën kunnen worden ingebracht. Bij voldoende steun wordt dit verheven tot 
burgerinitiatief en komt dit op de agenda van de commissie of de raad. 
Over het ontschotten van de begroting zegt de wethouder dat dit hier en daar nodig zal zijn, 
maar dat dit nu ook al gebeurt bij het sociaal domein. 
Het college wil het collegeprogramma uitvoeren en daarbij ook de burgers betrekken en voorko-
men dat mensen zich teleurgesteld van het bestuur afwenden. Dit wil het college doen door met 
elkaar het gesprek aan te gaan en het uitvoeren van de zienswijzen en de nota Leren door 
doen. Zo wil het gemeentebestuur ook naar buiten treden en zich ook buiten het gemeentehuis 
begeven om de kloof met de inwoners te dichten. Het college zal de raad en de commissie 
betrekken bij de evaluatie. Er is toegezegd in het eerste kwartaal 2020 met een nota te komen. 
Dit zal de laatste nota over burgerparticipatie zijn. Daarna wordt actie ondernomen. Het college 
zit niet te wachten op juridische trajecten, maar soms is dit onafwendbaar. Dit moet echter 
zakelijk worden aangepakt. 
Het college zal de prioriteitstelling van de aanbevelingen met de raad bespreken, maar is al 
bezig met diverse zaken. De wethouder gaat graag in gesprek als de raad andere prioriteiten wil 
leggen. Over de nieuwe participatieladder zegt hij dat alleen de bestuursstijl is toegevoegd. Het 
is aan de raad te bespreken wat zijn rol is. Alleen het proces wordt voorbereid met de griffie en 
niet de inhoud. Teleurstellingen zijn te voorkomen door vooraf duidelijk de bedoeling van het 
participatietraject te schetsen en welke rol deelnemers daarin kunnen nemen. Deelnemers 
dienen echter ook zelf duidelijk te zijn over hun rol binnen het traject. 

 
De heer Coster (RKC) legt uit dat de RKC de definitie van participatie heel breed heeft genomen 
om er zo veel mogelijk van te leren en zo veel mogelijk leermomenten op te halen. Hij verwijst 
hiertoe naar pagina 35 van het rapport. Ook heeft de RKC geprobeerd de criteria voor de 
casussen zo breed mogelijk te laten zijn. Dit zijn casussen van verschillende aard, op 
verschillende terreinen en met positieve en negatieve leermomenten. Over De Boerderij zegt hij 
dat dit traject volgens deze brede definitie wel binnen participatie valt en ook vanwege het 
karakter. Later ontstonden strijdende belangen tussen de verschillende burgergroepen vanwege 
het terugdraaien van subsidies en de noodzaak andere activiteiten te ontplooien die voor 
overlast zorgden. De gemeente had in het begin hierin een grotere rol kunnen spelen met een 
goed participatieproces, waardoor mediation of een juridisch procedure had kunnen voorkomen. 
Ook na de mediation bestaan nog verschillende belangen. 
In de online enquête is veel ervaring gedeeld en zijn veel tips en informatie ontvangen, waaron-
der meldingen over onbehoorlijk bestuur en integriteit. Dit waren echter individuele meningen die 
buiten de scoop van het onderzoek vielen. Deze waren ook onverifieerbaar, omdat anonimiteit 
was beloofd. Dit is wel gemeld aan het gemeentebestuur. Duidelijk is geworden wat de nadelige 
gevolgen kunnen zijn van een niet optimaal verlopen participatieproces. Dit moet zo veel moge-
lijk worden voorkomen. 
Het niet deelnemen van ambtenaren is besproken. De RKC begrijpt de bezwaren uit het oog-
punt van onveiligheid en bedreigingen. Getracht is het belang duidelijk te maken van deelname 
aan een groepsdiscussie. Op deze manier kan het systeem worden beoordeeld en kan mogelijk 
worden bijgestuurd. Desgevraagd zegt de heer Coster dat het de kunst is de verschillende 
belangen en interpretaties te bundelen tot één evenwichtig geheel. Daarom is het belangrijk dat 
ook de ambtenaren meedoen. In een aparte discussie hebben zij wel de nodige inbreng gele-
verd. Hen is ook duidelijk gemaakt dat het betreffende bureau kundig is in het begeleiden van 
groepsdiscussies met verschillende belangen. De heer Coster heeft zelf positieve resultaten 
ervaren bij dergelijke discussies, ook bij groepen aangaande De Boerderij. 

 
Mevrouw Quapp (RKC) merkt aanvullend op dat binnen de RKC de nodige aandacht is besteed 
aan deze groepsdiscussie en de reden waarom ambtenaren dit gesprek weigerden. De RKC 
heeft hier begrip voor gehad, omdat er in dit proces veel is gebeurd en heeft dit gerespecteerd. 
De ambtenaren hebben wel goed meegewerkt aan een apart gesprek. 

 
De heer Coster (RKC) zegt over het gezaghebbend nee-zeggen dat het ambtelijk apparaat zich 
soms gemangeld voelde tussen het bestuur, de raad en de participanten. Daarom is in het rap-
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port aangegeven dat ambtenaren het kunnen aangeven als iets niet uitvoerbaar is. 
 
Tweede termijn 

Mevrouw Rienstra (GroenLinks) merkt op dat de raad blij mag zijn met een dergelijk bevlogen en 
enthousiaste wethouder op het gebied van participatie. Het lijkt haar verstandig zo vroeg 
mogelijk in het proces te beginnen met participatie en ook aan gesprekken deel te nemen. Zij 
vraagt of de in de notitie Leren door doen aangekondigde begeleidingsgroep al actief is en zo 
nee, wanneer dit is gepland. Zij meldt zich als deelnemer. 

De heer Korzelius (GroenLinks) merkt op dat dit grotendeels een cultuurvraagstuk is. Hij vraagt 
of er in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie voldoende aanknopingspunten zijn om 
bij te dragen aan het omzetten van de knop. Over de Keucheniusstraat vraagt hij of toch tot een 
afronding gekomen kan worden om hiervan te kunnen leren. Wat de criteria van de casussen 
betreft, merkt hij op dat de hoeveelheid ten koste gaat van de diepte van de analyse. Hij geeft de 
voorkeur aan een diepere analyse van een aantal pregnante casussen. 

Wethouder Hoelscher constateert dat er bij de Keucheniusstraat, na een goed begin, een groep 
inwoners boos is en betreurt dat er iets is misgegaan in de communicatie. Dit mag zowel het 
ambtelijk apparaat als het college en de raad zich aantrekken. Hij vraagt zich af of een evaluatie 
zinvol is, omdat dan de medewerking van alle betrokken partijen nodig is. Hij voelt meer voor het 
adresseren van de emoties die ook bij de ambtenaren en het college aanwezig zijn. De wethou-
der herhaalt zijn toezegging uit de eerste termijn om de participatiegroep uit te nodigen voor een 
gesprek. Hij wil deze kwestie op een goede manier achter zich laten om verder te kunnen gaan. 
Wat de begeleidingsgroep betreft, heeft de wethouder het belang al aangegeven van de inbreng 
vanuit de raad. Daarnaast denkt hij dat er in het rapport voldoende handvatten zitten om con-
creet de knop om te zetten en een cultuuromslag te maken, zoals de aanbeveling van het 
opdracht geven en opdracht nemen. In dit ambtelijk apparaat wordt gewerkt met een kleine 
griffie. In sommige trajecten is het handig te benoemen welke rol een griffiemedewerker heeft. 
Deze omslag zal echter tijd vergen. 

De heer Coster (RKC) zegt over de criteria voor de casussen dat de RKC gedaan heeft wat de 
raad heeft voorgesteld. In eerste instantie is breed gekeken. Daarna heeft de RKC zich gefocust 
op drie casussen die volgens het onderzoek het meest interessant waren met verschillende 
karakters, trajecten en problematieken. 

 
 De voorzitter constateert dat de commissie voldoende is geïnformeerd over dit onderwerp. 
 
 De heer Korzelius (GroenLinks) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
 
 De heer Koning (Leefbaar Huizen) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
 

De heer Doorn (ChristenUnie) dankt de wethouder voor zijn reactie. Hij is blij met de open uitge-
stoken hand van de wethouder naar de participatiegroep van de Keucheniusstraat om een en 
ander nog te bespreken. Herstel van vertrouwen is in dezen belangrijk. De fractie stelt voor nog 
eens naar de infographic te kijken om de kaders en het verwachtingspatroon te temperen. Hij 
neemt het voorstel mee terug naar de fractie, maar is wel positiever gestemd na behandeling 
van dit agendapunt. 

 
 De heer Bosch (SGP) stemt in met het voorstel. 
 
 De heer Holtslag (VVD) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 

De heer Schaap (Transparant Huizen) stemt in met het raadsvoorstel en hoopt op goede 
afspraken tussen participanten en college. 

 
De heer Van der Pas (PvdA) stemt in met het voorstel. Hij denkt dat de discussie over capaciteit 
binnenkort zal volgen. 

 
De heer Schröder (D66) neemt het voorstel mee terug naar de fractie met een positieve 
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grondhouding. 
 

De heer Woudsma (CDA) neemt het voorstel mee terug naar de fractie. 
 

Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stemt in met het voorstel. 
 
 Wethouder Hoelscher zegt toe de infographic over burgerinitiatieven aan te passen. 
 
Advies commissie: 

 De commissie adviseert het voorstel als behandelpunt te agenderen voor de raadsvergadering   
     van 26 september 2019. 
 De fracties van SGP, Transparant Huizen, PvdA en Dorpsbelangen Huizen stemmen in met  

het voorstel. De overige fracties nemen het voorstel mee terug naar de fractie voor nader  
overleg. 

 
7.3 Mededeling wethouder Verbeek over informatie over implementatie register 
 nevenwerkzaamheden en financiële belangen van ambtenaren 

De voorzitter merkt op dat het inmiddels 23.00 uur is geweest en geeft de commissie in overwe-
ging of de vergadering voortgezet moet worden of op een later moment moet worden vervolgd. 
De meerderheid van de commissie geeft er de voorkeur aan de vergadering vanavond voort te 
zetten. 

 
De voorzitter licht toe dat dit punt voor behandeling is aangemeld door de fracties van VVD en 
GroenLinks. 

 
De heer Holtslag (VVD) vindt het belangrijk de nevenwerkzaamheden te registreren. Hij is te-
leurgesteld dat er geen update van deze mededeling is en vraagt de wethouder naar de huidige 
stand van zaken in het kader van het overleg met de ondernemersraad en de commissie van het 
georganiseerd overleg. Daarnaast vraagt hij wat de inhoud van het besluit is dat op 11 juli 2019 
over dit onderwerp in het college is genomen. Ten slotte wil hij weten welke nevenwerkzaam-
heden wel en niet toelaatbaar zijn en in welke functie als dit is vastgesteld. 

 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt opheldering over het principebesluit en wat er precies 
opgeleverd gaat worden. 

 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt vanwege de transparantie en integriteit waarom er een 
geanonimiseerde opgave komt. 

 
 De heer Van der Pas (PvdA) is benieuwd welke functies onder topfunctionarissen gaan vallen. 
 

Wethouder Verbeek merkt op dat het college en het georganiseerd overleg hiermee hebben in-
gestemd en dit zal plaatsvinden. Iedere ambtenaar moet de ambtseed afleggen. Alle ambtena-
ren dienen zich te houden aan de opgelegde integriteitsnormen. Ook is bepaald welke neven-
werkzaamheden wel en niet toelaatbaar zijn. De registratie geldt voor alle ambtenaren, maar de 
openbaarmaking wordt beperkt tot de topambtenaren of wel de leidinggevende ambtenaren en 
is voor iedereen toegankelijk en zichtbaar. Bij de lagere ambtenaren geldt geen meldingsplicht. 
Dit kan een instrument zijn voor de ambtelijke organisatie om te voldoen aan de formele ver-
plichting. Het kan goed zijn voor een beoordelingsmoment of een middel om gesprekken en 
bewustwording te stimuleren. Daarnaast kan het helpen om waardering en interesse te tonen 
voor maatschappelijke activiteiten en het biedt de nodige transparantie. De raad zal de opgave 
geanonimiseerd ontvangen in de jaarrapportage Integriteitsbeleid zoals vastgelegd in de CAR-
UWO. 

 
De heer Van der Pas (PvdA) wacht op het overzicht om te zien tot op welk functieniveau het in 
de organisatie gaat. 

 
De heer Holtslag (VVD) herhaalt zijn vraag over de inhoud van het besluit van 11 juli 2019 en 
wanneer functies wel of niet verenigbaar zijn met bepaalde taken in de ambtelijke organisatie. 
Tevens vraagt hij om een kopie van het besluit dat het college heeft genomen. 
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Wethouder Verbeek zegt dat dit is vastgelegd bij de ambtseed die de ambtenaar heeft afgelegd. 
Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van belangenverstrengeling en financieel gewin. De 
wethouder zegt toe het besluit toe te sturen. 

 
De heer Woudsma (CDA) vraagt over de anonimisering hoe de raad kan beoordelen of er 
belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden. 

 
Wethouder Verbeek antwoordt dat de raad op hoofdlijnen een beeld wordt gegeven van aard en 
omvang van de taken waarmee medewerkers op andere plekken in de samenleving actief zijn. 
Dit laat ook zien hoe een ambtenaar is geworteld in de samenleving. In het beoordelingsgesprek 
met de leidinggevende komt verenigbaarheid ter sprake. 

 
De heer Schröder (D66) vraagt of de lijst van lagere ambtenaren een geanonimiseerde 
openbare lijst wordt. 

 
 Wethouder Verbeek merkt op dat het college alert zal moeten zijn om de privacy te waarborgen. 
 

De voorzitter constateert dat de commissie voldoende is geïnformeerd over dit onderwerp. De 
mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
7.4 Mededeling burgemeester Heldoorn over vraag 17 VVD aangaande oplossingspercentage 

HIC 
 De voorzitter licht toe dat deze mededeling is aangemeld door de fractie van VVD. 
 

De heer Holtslag (VVD) dankt burgemeester Heldoorn voor de uitwerking en de toelichting van 
de cijfers. Hij vraagt wat de twee rechercheurs die aan de eenheid van de politie zijn toegevoegd 
om tot een hoger oplossingspercentage te komen in zes maanden kunnen doen. Hem lijkt deze 
termijn erg kort. 

 
Burgemeester Heldoorn antwoordt deze vraag in het kader van het gezamenlijk voornemen van 
raad en college om het veiligheidsgevoel bij de inwoners te verhogen. Hij is blij met de extra 
inzet. Hoe het verdergaat, zal men daarna zien, maar het college gaat met dezelfde inzet en 
enthousiasme hiermee verder. 

 
De heer Holtslag (VVD) benadrukt dat in welke bedrijfsvoering dan ook in zes maanden tijd 
nauwelijks resultaat te zien is van extra inzet. 

 
De voorzitter constateert dat de commissie voldoende is geïnformeerd over dit onderwerp. De 
mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
7.5 Mededeling burgemeester Heldoorn over voorgenomen fusie streekarchief 

 De voorzitter licht toe dat deze mededeling voor behandeling is aangemeld door de fractie van 
VVD. 

 
De heer Holtslag (VVD) vraagt welke andere gemeenten bij het streekarchief betrokken zijn en 
hoe deze hebben gereageerd op de fusieplannen. 

 
Burgemeester Heldoorn antwoordt dat de gemeenschappelijke regeling waarin Huizen 
deelneemt de gemeente Gooise Meren en Huizen betreft. Bij de gemeenschappelijke regeling 
waarin Hilversum deelneemt, wordt ook deelgenomen door Laren en Blaricum. Volgens 
ambtelijke informatie is bekend dat deze gemeenten niet op de hoogte waren. Hij weet niet hoe 
betrokkenen daarmee omgaan. Dit is echter minder van belang, omdat Huizen te maken heeft 
met de gemeenschappelijke regeling met Gooise Meren. 

 
De heer Holtslag (VVD) constateert dat er mogelijk op termijn een streekarchief zou kunnen 
komen van Blaricum, Laren, Hilversum, Gooise Meren en Huizen. 

 
Burgemeester Heldoorn zegt dat dit wel waar is, maar vindt zijn mededeling relevanter dat de 
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wijze waarop dit is gegaan als zeer vervelend en onbehoorlijk wordt ervaren. Het is bekend dat 
het de bedoeling is met betreffende gemeenten tot een gezamenlijk streekarchief te komen, 
zoals in de krant te lezen was. 

 
De voorzitter constateert dat de commissie voldoende is geïnformeerd over dit onderwerp. De 
mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
7.6 Mededeling burgemeester Heldoorn over diverse onderwerpen 

De voorzitter licht toe dat deze mededeling is aangemeld door de fractie van VVD. 
 

De heer Holtslag (VVD) dankt voor de uitgebreide documentatie, maar vraagt of de problematiek 
rondom verwarde personen als een apart item kan worden gezien. Hij vraagt zich af wat er met 
de mededelingen over verwarde personen gaat gebeuren en hoe de toename is ontstaan. De 
fractie maakt zich hier grote zorgen over. Daarnaast vraagt hij zich af waarom er wel twee 
rechercheurs bijkomen voor het oplossen van HIC, maar het politiebureau steeds minder 
bemand gaat worden. 

 
De heer Van Woerkom (Leefbaar Huizen) dankt de burgemeester voor de uitgebreide 
toelichting. Hij pleit ervoor de stijging van de wapenhandel en/of het wapenbezit goed in de 
gaten te houden en vraagt hoe dit in de rest van het jaar zal verlopen. 

 
Mevrouw Vos (CDA) heeft al eerder haar grote zorgen gedeeld over de toename van het aantal 
meldingen van personen met verward gedrag. De fractie maakt zich zorgen over de 
toenemende overlast voor de inwoners, maar zeker ook over de mensen zelf. Het aantal 
meldingen is met een derde toegenomen. De fractie vraagt wat de gemeente hieraan kan doen. 
Uit de reactie van de wethouder tijdens de raadsvergadering van 6 juni jl. blijkt dat het 
interventieteam altijd betrokken is als er klachten worden ontvangen, dat er momenteel wordt 
gewerkt aan een regionaal beleid en dat er bijeenkomsten worden georganiseerd om draagvlak 
te organiseren voor meer tolerantie richting mensen met verward gedrag. 
De stappen die genoemd worden in de raadsvergadering van 6 juni jl. zijn goede stappen. Het is 
goed dat dit probleem regionaal wordt opgepakt. De fractie ziet uit naar het beleid dat daaruit 
voort komt en hoopt dat dit binnenkort verschijnt. Daarnaast is het positief dat gewerkt wordt aan 
draagvlak bij de inwoners van Huizen door hen te informeren wat zij kunnen doen. Het is goed 
dat dit probleem nu zichtbaar wordt. De fractie hoort graag of de benodigde zorg voor deze 
mensen onderdeel gaat worden van de regionale aanpak. 

 
De heer Van der Pas (PvdA) vindt dat de burgemeester zeer relevante vragen heeft gesteld aan 
de politie over verwarde personen. Hij vindt het jammer dat de politie de vraag niet kan 
beantwoorden over de combinatie van het aantal meldingen en hoeveel meldingen er zijn over 
één adres. 

 
Burgemeester Heldoorn merkt op dat het probleem van verwarde personen een maatschappe-
lijke ontwikkeling is. De verklaringen gaan steeds vaker de breedte in. Er zijn echter veel meer 
duidingen. In deze mededeling is een duiding gemaakt op lokaal niveau met drie redenen. Meer 
is echter niet bekend, maar de zorg is er niet minder om. In Nederland hoeft hier niet direct 
nieuw beleid op losgelaten te worden vanwege de aanwezige keten van hulpverlening en pre-
ventie. Dit wordt echter bemoeilijkt door de aanwezigheid van zorgmijders bij verwarde perso-
nen, de hoge mate van privacy en bepaalde wetgeving en regels. Bij inbewaringstelling is nog 
steeds een heel oude wet van kracht, waarbij psychiaters een IBS moeten beoordelen met 
gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Terecht wordt momenteel gewerkt aan meer draagvlak. 
Hierin moet worden geïnvesteerd. Bezuinigingen bij de GGZ kan een reden zijn van de toena-
me. Gemeentelijk wordt ingezet op een goede samenwerking tussen politie, veiligheid en inter-
ventieteam. Ondanks dat blijft het zorgelijk. 

 De burgemeester onderschrijft de aandacht voor wapenhandel en -bezit. 
 

De heer Holtslag (VVD) vraagt aandacht voor het feit dat twee fte’s vrijgemaakt worden bij de 
bemanning van de politiebureaus en dat deze worden toegevoegd aan de recherchecapaciteit. 
Per saldo komt er in de politieorganisatie dus niets bij. 
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Burgemeester Heldoorn merkt op dat deze verandering bij het politiebureau in Huizen minimaal 
is. 

 
De voorzitter constateert dat de commissie voldoende is geïnformeerd over dit onderwerp. De 
mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
7.7 Mededeling wethouder Hoelscher over stand van zaken burgerparticipatie 
 Dit agendapunt is bij agendapunt 7.2 behandeld. 
 
7.8 Mededeling wethouder Hoelscher over Infographic burgerinitiatieven 
 Dit agendapunt is bij agendapunt 7.2 behandeld. 
 
8. Financiële overzichten commissie 

De voorzitter constateert dat er geen op- of aanmerkingen zijn. De commissie neemt de 
overzichten voor kennisgeving aan 

 
9.  Vaststellen toezeggingenlijst 
 
9.1  Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 

De voorzitter stelt voor bij punt 1 de termijn van de terugrapportage telefonische bereikbaarheid 
1-2-2 naar het vierde kwartaal 2019 te verschuiven. De punten 2, 3 en 4 blijven gehandhaafd. 
De voorzitter stelt voor de punten 5, 6 en 7 van de toezeggingenlijst te verwijderen, omdat deze 
punten vanavond zijn besproken. 

 
 De commissie gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen en stelt de toezeggingenlijst vast. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
 De voorzitter constateert dat er geen rondvragen zijn. 
 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2019. 
 
De voorzitter, De commissiegriffier, 
 


