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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur en heet alle aanwezigen welkom, in het 
bijzonder de heren Mol, Bakker en Van der Zwan. 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter meldt dat geen berichten van verhindering zijn ontvangen en wijst verder op de 
gebruikelijke corona-regels. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging 
van de agenda: 

• Agendapunt 7.4. wordt aansluitend aan punt 7.1. behandeld.  
 
De voorzitter constateert dat de eerder vastgestelde vergaderorde verder ongewijzigd 
vastgesteld kan worden.  
 

4. Vaststellen resumés 
 
4.1 Resumé van de gecombineerde vergadering commissies ABM/FD/SD d.d. 11 juni 2020 

De voorzitter constateert dat er geen verzoeken tot wijziging zijn ingediend. Het resumé wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

 
4.2 Notulen van de gecombineerde vergadering commissies ABM/FD/SD d.d. 11 juni 2020 

De voorzitter constateert dat er geen verzoeken tot wijziging zijn ingediend. De notulen worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.3 Resumé vergadering commissie ABM d.d. 18 juni 2020 
De voorzitter constateert dat er geen verzoeken tot wijziging zijn ingediend. Het resumé wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.4 Notulen vergadering commissie ABM d.d. 18 juni 2020 
De voorzitter constateert dat er geen verzoeken tot wijziging zijn ingediend. De notulen worden 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

De volgende mededeling van de portefeuillehouder is door de commissie voor behandeling 
aangemerkt: 

• Mededeling van burgemeester Meijer over veiligheidscijfers eerste helft 2020 (zie 7.5). 
 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
De voorzitter constateert dat er geen mededelingen zijn ontvangen.  
 

5.3 Vragen aan het college  
Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van de heer Doorn (fractie ChristenUnie) over de 
recente versoepelingen m.b.t. het reglement burgerlijke stand. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) geeft een korte inleiding. De fractie heeft d.d. 27 augustus 2020 
enkele schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de versoepeling regelgeving door het 
college rond het sluiten van huwelijken en partnerschappen. Deze wijzigingen betreffen de 
mogelijkheid voor bruidsparen om een vrije locatie te kiezen en om een BABS voor één dag aan 
te stellen. Voor wat betreft de locatie is het van belang dat deze voldoende veilig is voor de 
BABS, gemeentepersoneel en de aanwezigen. De heer Doorn benadrukt met name de 
rechtmatigheid: hoe waarborgt het college dat de huwelijksvoltrekking correct verloopt wanneer 
er geen toezicht vanuit de gemeente is? Ervaring leert dat andere gemeenten de verruiming 
inmiddels hebben ingetrokken of aanvullende maatregelen hebben getroffen.  
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Burgemeester Meijer geeft aan dat de essentie van de versoepelingen zijn: vertrouwen en 
verantwoordelijkheid geven. De burgemeester beantwoordt de vragen: 

• De BABS wordt benoemd en beëdigd via de rechtbank. Hier vindt ook de inhoudelijke toetsing 
plaats.  

• Er zijn geen vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig bij de huwelijksvoltrekking.  
• Borging van de rechtsgeldigheid vindt plaats doordat de gemeente en de rechtbank de BABS 

wijzen op de verantwoordelijkheden passend bij het ambt. Door de beëdiging/het afleggen van 
de belofte ligt de verantwoordelijkheid bij de BABS. Daarnaast is er vanuit de gemeente een 
instructie met punten van aandacht opgesteld. 

• Het beeld is dat een groot aantal Nederlandse gemeenten dezelfde versoepelingen hebben 
doorgevoerd. Bij de burgemeester zijn twee incidenten, die bij andere gemeenten hebben 
plaatsgevonden, bekend. Deze onvolkomenheden kunnen ondervangen worden met de 
eerdergenoemde instructie. 

 
 De heer Doorn (ChristenUnie) haalt aan dat eventuele onvolkomenheden aan het licht komen 

wanneer een relatie beëindigd wordt. De heer Doorn kent meerdere gemeenten waar de 
versoepeling inmiddels is teruggedraaid of waarbij toezicht vanuit de gemeente aanwezig is; en 
vraagt derhalve nogmaals aandacht voor deze ervaringen.  
 
De voorzitter sluit de discussie.  
 

6. Spreekrecht voor burgers 
 De voorzitter constateert dat er geen gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht.  
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Adviezen werkgroep verbetering besluitvorming regio (behandeling vindt plaats in 

aanwezigheid van de voorzitter van de werkgroep Nanning Mol, burgemeester van Laren). 
De commissie wordt gevraagd om de adviezen van de werkgroep te onderschrijven en om 
commitment te vragen aan betrokken gremia om de adviezen op te volgen en uit te voeren. 
  
Eerste termijn commissie 
De heer Holtslag (VVD) complimenteert de werkgroep: er is op basis van de input in 2019 van 
de raden gekozen voor een betere benutting van de huidige structuur, waarbij de kern van de 
besluitvorming bij de raden blijft. De VVD omarmt het voorstel voor een startnotitie, zeker 
wanneer hierin ook een communicatieplan met de raden wordt opgenomen.  
 
De VVD heeft de volgende opmerkingen en vragen: 

• Tekstueel: het verzoek is om de formulering aangaande de omschrijving rondom de RSA-
opgaven ruimer gesteld kan worden, omdat het gaat over alle zaken die de raad bespreekt 
aangaande de regio.  

• De VVD ziet graag bevestigd dat het regiopodium geen beslismoment gaat worden.  
• De VVD ziet tevens graag bevestigd dat de verantwoordingsplicht bij de eigen portefeuillehouder 

naar de eigen raad blijft. 
• Worden bij de regiopodia van alle gemeenten alle woordvoerders van alle fracties uitgenodigd? 

Of wordt er gedacht aan een woordvoerder per gemeenteraad? 
• Wat betekent in dat kader het risico dat woordvoerders worden teruggeroepen?  
• De fractie vraagt of de beoogde momenten (vrijdagmiddag of maandagavond) de meest 

geschikte momenten zijn, omdat raadsleden deze tijden minder beschikbaar zijn.  
• De VVD vraagt zich af of met deze voorstellen een eenduidige RSA tot stand kan komen. Op 

basis van de verschillende amendementen hebben namelijk de 6 gemeenten verschillende 
RSA’s geformuleerd.  

• Zijn er voorbeelden van andere regio’s beschikbaar c.q. geëvalueerd?  
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• Wordt de werkgroep gecontinueerd om de positie van de regioambassadeurs te bespreken en 
om wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze te verwerken?  

 
 De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de vragen en opmerkingen van de VVD. 

Aanvullend vraagt de fractie duiding over de zinsnede dat de regiopodia onderdeel worden van 
de raadsprocessen.  

 
 De heren Doorn (ChristenUnie), Schaap (Transparant Huizen) sluiten zich aan bij de fracties van 

de VVD en Leefbaar Huizen.  
 
 De heer Van der Pas (PvdA) complimenteert de werkgroep voor haar werkzaamheden en 

adviezen. De PvdA is geïnteresseerd in de praktische invulling van de vele uitdagingen. De heer 
Van der Pas noemt als voorbeeld dat de portefeuillehouder beter in positie moet komen, maar 
de verbindende rol en de verantwoordelijkheid blijft bij de eigen portefeuillehouder.  

 
 Binnen de bestaande regeling worden zaken ontwikkeld en uitgeprobeerd. Op welk moment en 

op welke wijze wordt dit tussentijds (na een jaar) geëvalueerd teneinde het resultaat te 
verbeteren? 

 
 De heer Woudsma (CDA) sluit zich aan bij de eerdere sprekers. Aanvullend vraagt de fractie 

een nadere duiding op de zinsnede dat aan alle betrokken gremia commitment wordt gevraagd.  
 
 Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich aan bij de eerder sprekers, spreekt haar complimenten 

uit over de heldere en bruikbare adviezen.  
 
 De heer Lekkerkerker (D66) sluit zich aan bij eerdere sprekers en onderstreept de woorden van 

de heer Van der Pas dat je moet durven verbeteren gedurende het proces.  
 
 De heer Bource (SGP) sluit zich aan bij eerdere sprekers, met name de heer Holtslag. De fractie 

geeft complimenten over de werkzaamheden en hoe het is verwoord. Aanvullende vraagt de 
heer Bource om een nadere duiding rondom het besluitvormingsproces in relatie tot de 
regiopodia. Met name voor kleinere fracties kan de toename van werkzaamheden erg belastend 
zijn. Daarnaast refereert de heer Bource aan het grote aantal amendementen en adviseert om 
de griffiers van de betrokken gemeenten dit proces te laten stroomlijnen.  

 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich aan bij de eerdere sprekers. Gemeenten zijn 

een leerproces aangegaan ter verbetering van de structuur. De fractie is benieuwd naar de 
toelichting door de heer Mol.  

 
 De heer Mol geeft een reactie op de vragen en opmerkingen vanuit de commissie. De heer Mol 

dankt de griffier en de werkgroep voor hun bijdrage aan het adviesvoorstel. De werkgroep is 
ontstaan omdat het beeld was dat de kwaliteit van besluitvorming in de regio onvoldoende was. 
In essentie bestond de wens te kijken hoe de bestaande governance verbeterd kan worden. Het 
voorliggende voorstel bestaat uit drie delen: wat is de bestaande situatie en wat zijn de 
problemen; wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen; deze zijn verwoord in vijf concrete 
adviezen.  

 
 Er zijn twee hoofddoelen geformuleerd: creëer rust, reinheid en regelmaat in de besluitvorming 

teneinde het vertrouwen in het besluitvormingsproces te herstellen; creëer vertrouwen en 
vrijheid voor de deelnemers in het proces. Het openbaar bestuur is er namelijk om problemen op 
te lossen. Dit gaat verder dan de RSA en moet voor alle grote besluitvormingsprocessen in de 
regio gelden.  
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 Een belangrijk punt is dat de regiopodia onderdeel worden van de raadsprocessen door het 
opstellen van heldere startnotities. In samenwerking met de griffiers wordt een stevige 
probleemanalyse opgesteld, mogelijke oplossingsrichtingen benoemd en het te volgen proces. 
Dit draagt bij aan een helder besluitvormingsproces voor de raden. Aan de voorkant van het 
proces wordt input opgehaald bij de betrokken gremia, zodat vroeg in het proces synergie in de 
amendementen en moties ontstaat. Dit proces wordt gezien als een belangrijke rol van het 
regiopodium. Dit betekent ook dat alle woordvoerders van alle fracties hier een bijdrage aan 
moeten kunnen leveren. Mocht dit niet efficiënt blijken, zal dit onderdeel anders ingericht 
worden. De heer Mol roept gemeenteraden op hier een oplossing voor te formuleren. Het is 
essentieel dat men zich als inhoudelijk woordvoerder betrokken en geroepen voelt bij het 
regiopodium. Er zal een strakke regie komen op de inrichting en de agenda van een 
regiopodium om de goede vragen te stellen en dit heel goed te regisseren.  

 
 De heer Mol herbevestigt dat het regiopodium geen beslismoment is. Belangrijk is dat 

gemeenteraden de vrijheid voelen om meningen en gevoelens mee te durven geven op een 
regiopodium.  

 
 Er zal niet worden gewerkt met superwethouders; de lokale wethouder draagt de verantwoorde-

lijkheid. De regio vindt het wel belangrijk dat een lid van het algemeen bestuur, dat namens de 
hele regio een inhoudelijke portefeuille beheert, wel aan het begin van het proces van een groot 
onderwerp zelf binnen de gemeenteraden kan voelen hoe het onderwerp daar ligt en ook het 
onderwerp toelicht. Deze informatie wordt vervolgens mee teruggenomen naar het algemeen 
bestuur.  

 
 Heel belangrijk is de informatiesymmetrie, omdat er in de besluitvorming van gemeenteraden 

een negatieve teneur ontstaat door onduidelijkheid over proces of informatie. Deze verantwoor-
delijkheid komt bij het regiobestuur, waarbij de regionale griffierskring ook een rol krijgt. 
Informatie zal worden verspreid via de website van de regio.  

 
 Met de voorstellen in dit adviesvoorstel wordt het probleem van eenduidige vaststelling niet op-

gelost. De heer Mol ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en in de eerste plaats die 
van het algemeen bestuur, om signalen vanuit gemeenteraden op te pakken.  

 
 De heer Mol zal de suggestie van de tussentijdse evaluatie (na een jaar) meegeven aan het 

bestuur.  
 
 Met ‘commitment van alle betrokken gremia’ worden de gemeenteraden bedoeld. Dit zal 

tekstueel worden aangepast.  
 
 De heer Mol refereert aan de woorden van mevrouw Rebel dat het een leerproces is. Dit voor-

stel is niet het eindpunt. De heer Mol spreekt de hoop uit hiermee wel rust te creëren. Tijdens de 
gesprekken, die geleid hebben naar dit adviesvoorstel, bleek er draagvlak te zijn bij de betrok-
ken vertegenwoordigers.  

 
 Burgemeester Meijer doet de suggestie de werkgroep te vragen om tijdens het eerste jaar het 

proces te volgen (in het kader van borging/evaluatie). De werkgroep is namelijk bekend met de 
materie en kan eventueel ontstane ruis herkennen en betrekken in de evaluatie. Dit kan de raad 
middels een motie aan het algemeen bestuur meegeven.  

 
 De heer Mol is blij met het vertrouwen van burgemeester Meijer om de werkgroep te vragen om 

die rol te spelen. Besluitvorming hierover ligt echter bij het algemeen bestuur.  
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Tweede termijn commissie 
De heer Holtslag (VVD) dankt voor de uitvoerige en heldere antwoorden. De vraag aangaande 
het tijdstip van de bijeenkomsten staat vooralsnog open. Deze vraag kan op een later moment 
beantwoord worden. De heer Holtslag benoemt ook dat hij er positief tegenover staat als de 
werkgroep in stand blijft, bijvoorbeeld om bij te dragen aan de evaluatie.  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) geeft aan dat de heer Mol zijn scepsis heeft weggenomen. 
Daarnaast complimenteert de heer Koning de werkgroep. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij de vorige sprekers. Met name het feit dat 
gemeenteraden vroeg in het proces betrokken worden, is positief. De heer Doorn compli-
menteert de werkgroep voor haar bijdrage.  
 
De heer Lekkerkerker (D66) vindt het een interessant idee om de werkgroep te betrekken bij de 
monitoring. De vraag is wat de rol van de regioambassadeurs vervolgens is in het optimaliseren 
van de regiosamenwerking.  
 
De heer Mol geeft aan dat in de regio de mening leeft dat regioambassadeurs in de toekomst de 
deelnemende gemeenten en de regio dichterbij elkaar kunnen brengen.  
 
De heer Mol geeft aan dat het tijdstip en de lengte van de bijeenkomsten zo passend mogelijk 
moeten zijn voor de deelnemers en neemt derhalve dit aandachtspunt mee.   
 
De voorzitter sluit de discussie. 
 
De voorzitter constateert dat een meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van 
de fracties van D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, GroenLinks, SGP en Transparant 
Huizen, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigingen van de 
fracties van VVD, CDA  PvdA en ChristenUnie behielden een standpunt voor en namen met het 
voorstel (met positieve grondhouding) mee terug voor overleg met de fractie. 
 
Het voorstel wordt als behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 september 
2020 
 

7.4 Ontwerp regionaal beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek.  
De commissie wordt gevraagd om als zienswijze vast te stellen in te stemmen met het ontwerp 
regionaal beleidsplan. 
  
Eerste termijn commissie 
De heer Holtslag (VVD) complimenteert de wijze waarop de veiligheidsregio met leden van 
raden omgaat. De fractie memoreert haar zorgen over de meldkamer en de hiermee gepaard 
gaande kosten. Lelystad wordt een tijdelijke locatie; na vijf jaar verplaatst de meldkamer naar 
Hilversum. Dit levert mogelijk voor medewerkers problemen op. De heer Holtslag heeft 
begrepen dat er nu al problemen met de bemensing zijn. Dit signaal is ook in Laren en Blaricum 
afgegeven.  
 
De VVD vraagt welke nieuwe activiteiten door de veiligheidsregio worden opgepakt en wat 
hiervan de financiële consequenties zijn.  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de vragen omtrent de meldkamer. 
Daarnaast, nu het erop lijkt dat vliegveld Lelystad uit gaat breiden, verzoekt de heer Koning de 
luchthavenincidenten op te nemen in de geprioriteerde risico's.  
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De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij het compliment van de VVD. Daarnaast heeft de 
fractie begrip voor de volgorde van eerste preventie en daarna inbrenging van kennis, ook al is 
deze tweede heel belangrijk.  
 
De ChristenUnie is bezorgd over de toekomst van de vrijwillige brandweer, omdat het lijkt dat 
Europese regelgeving een belemmering wordt voor de vrijwilligheid van de brandweer. Hoe 
beoogd de veiligheidsregio hiermee om te gaan?  
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) sluit aan bij de vragen van de ChristenUnie.  
 
De heer Van der Pas (PvdA) geeft zijn complimenten over het stuk. De fractie heeft de volgende 
vragen:  

• In het document wordt aangegeven dat er risico’s zijn aangaande vliegveld Lelystad, maar deze 
worden later toegevoegd. Kan de heer Van der Zwan een toelichting geven op de consequenties 
(risico’s en financieel) voor het totale plan?  

• De PvdA vindt de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s met betrekking tot de meldkamer 
een goede zaak, omdat hiermee de kwetsbaarheid verlaagd kan worden.  

• De fractie is benieuwd naar de stand van zaken omtrent het virtueel veiligheidsbureau Midden-
Nederland.  

• Wordt het veiligheidsbureau Flevoland – Gooi en Vechtstreek gezien als een functie van de 
mensen die deel uitmaken van het veiligheidsbureau voor een bepaalde periode of is er in deze 
setting ook sprake van deelname aan het veiligheidsbureau als een soort nevenfunctie?  

 
 De heer Woudsma (CDA) complimenteert de wijze waarop de raad wordt meegenomen in het 

proces en de opbouw van het rapport ten behoeve van een goede besluitvorming. De fractie is 
geïnteresseerd in hoe de veiligheidsregio tot een heldere afbakening wil komen in de domeinen 
waar zij ook een verbindende rol spelen met de diverse organisaties.  

 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is blij met de aandacht die er aan preventie gegeven wordt, het 
gegeven dat de veiligheidsregio’s een netwerkpartner in veiligheid wil zijn, de aandacht voor 
duurzaamheid (duurzame bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid). GroenLinks heeft de 
volgende vragen: 

• Hoe verhoudt zich de focus op veiligheidsvraagstukken van burgers, bedrijven en gemeenten 
ten opzichte van de basis van de organisatie: de benodigde structuren in crisissituaties? 

• Wat betekent duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de regio? 
 
 De heer Lekkerkerker (D66) vraagt of er in de risicoanalyse is gekeken naar het risico wanneer 

zich meerdere calamiteiten gelijktijdig voordoen.   
 
 De heer Bource (SGP) geeft zijn complimenten over het stuk. De heer Bource stelt de volgende 

vragen: 
• Tegen welke knelpunten wordt er ten aanzien van de meldkamer in Naarden tegenaan gelopen?  
• Welke rol spelen de vrijwillige brandweerleden in de toekomst?  
• Hoe kijkt de veiligheidsregio aan tegen de taakdifferentiatie? 
• Kan de heer Van der Zwan de commissie informeren over de stand van zaken omtrent de 

variabele voertuigbezetting? 
 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of de nieuwe activiteiten van de nieuwe 

meldkamer financiële consequenties hebben.  
 
 De heer Van der Zwan dankt voor de complimenten aangaande de leesbaarheid; dit was een 

van de doelstellingen. De andere doelstelling was om duidelijk te maken wat een veiligheids-
regio is. Dit behelst de politie, GGD, brandweer en bevolkingszorg. Daarbij hoort het instituut 
Veiligheidsbureau. Met name het cultuuraspect – verweven in het relatiemanagement – is 
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belangrijk: wat heeft de klant nodig? Dit wordt ingericht in een platte organisatie, waarvan de 
gesprekspartners voor de planvorming de gemeenten of waterschappen, en dergelijke zijn. 

 
 De heer Van der Zwan gaat in op de vragen vanuit de commissie. 
  
 In dit plan zullen de vrijwilligers nog een extra plaats krijgen. De heer Van der Zwan is bijzonder 

trots op de vrijwillige brandweer en deelt de zorgen. De vrijwilligers ontvangen geld, worden om 
piket gevraagd en draaien soms ook nog eens diensten, wat in het kader van Europese 
regelgeving niet mag. Er is op landelijk niveau gekeken in hoeverre hiervan afgeweken mag 
worden. Helaas kan dit niet. Wat wel mag is dat vrijwilligers hun taken uit kunnen voeren, plus 
één specialisme; de beroeps moeten meer taken doen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de 
opkomsttijden niet voldoende geborgd worden. Een oplossingsrichting wordt nu regionaal – in 
samenspraak met de vrijwilligers en de beroeps – uitgewerkt. Van deze modellen wordt op 
landelijk niveau in oktober, november gekeken in hoeverre ze verder uitgewerkt kunnen worden. 
Op het moment dat er concreet zaken zijn, zal de heer Van der Zwan zorgen voor voorlichting in 
de raden. Er zullen financiële consequenties zijn, zoals opgenomen in de risicoparagraaf. 
Hiervoor zal een rijksbijdrage aangevraagd worden. De primaire zorg van de heer Van der Zwan 
is om de medewerkers gemotiveerd te houden. 

  
 De heer Van der Zwan benoemt de issues rondom de meldkamer. De eisen aangaande de 

meldkamer zijn zwaarder geworden. Er zijn onvoldoende mensen vanuit de GGD en de politie 
om de meldkamer te bemensen; door de centralisatie kiezen mensen ervoor op de wagen te 
willen werken. Een van de nieuwe kwaliteitseisen vereist dat er 24/7 een calamiteitencoördinator 
aanwezig is. Op dit moment zijn er onvoldoende financiële middelen voor deze functie. Er is 
gekozen om de meldkamers van Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen te voegen, omdat de 
meldkamer Midden-Nederland pas in 2025 in Hilversum komt. Tot die tijd is de huidige situatie te 
kwetsbaar.  

 
 Qua kosten is dit een van de beste voorbeelden van de samenwerking: er komt een betere 

meldkamer, een betere bezetting met een calamiteitencoördinator en de kosten zijn lager. 
Tegelijkertijd heeft deze keuze ook de consequentie dat de meldkamer eerst naar Lelystand 
gaat en in een later stadium naar Hilversum; en de hiermee gepaard gaande financiële 
consequenties. Het doel is deze verhuizing te benutten om een kwaliteitsslag te maken, i.c. de 
kwetsbaarheid van individuele meldkamers te verlagen. Meldkamers kunnen dan taken overne-
men van andere meldkamers in het geval van een calamiteit. Er wordt ingezet op innovatie. 
Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden van de toenemende zelfredzaamheid van burgers 
en hoe hier op landelijk niveau op ingehaakt kan worden.  

 
 Er zijn vragen gesteld over de risicoprioritering aangaande vliegveld Lelystad. Het vliegveld is 

wel in beeld, maar is nog onvoldoende concreet. Met dit beleidsplan is de basis op orde. De 
komst van het vliegveld is een rijksbesluit en heeft veel impact op de rampenbestrijdingsorga-
nisatie en de financiën. Daarom worden de experts van de regio Kennemerland geraadpleegd: 
deze regio krijgt extra financiële middelen vanwege Schiphol.  

 
 De heer Van der Zwan gaat in op de taken van de veiligheidsregio. Belangrijk is het cultuur-

aspect: de veiligheidsregio moet een platform zijn voor veiligheidsvraagstukken buiten de GRIP-
structuur om. De organisatie leert veel van de GHOR. Dit is een netwerkorganisatie die veel met 
ziekenhuizen werkt.  

 
 Preventie aan de voorkant, dat is de visie van de veiligheidsregio en de brandweer. Mocht er 

toch een issue ontstaan, staat er een goede organisatie die op kan treden. Er wordt veel energie 
gestoken in de verbetering van vakbekwaamheid. De focus is gericht op veiligheid en de zelfred-
zaamheid en bewustzijn in de samenleving.  
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 In de samenwerkingsovereenkomst Flevoland – Gooi en Vechtstreek destijds is gestuurd op 
kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Beide regio’s zijn te klein en kwaliteit is nodig. De eerste slag 
is dat de managementlaag ondersteunend is aan de uitvoering. Op specialistisch niveau wordt 
de samenwerking gezocht. Met name in de coördinatielaag wordt gekeken naar een samenwer-
king met Utrecht. Er komen 10 meldkamers, 10 politiedistricten. Die crisisstructuur wordt daarop 
afgestemd. De visie is daar als veiligheidsregio op aan te haken. De samenwerking met Midden-
Nederland gaat goed. Daarnaast men bezig met een oefenterrein in Flevoland. Om het betaal-
baar te houden is de samenwerking tussen drie veiligheidsregio’s belangrijk.  

 
 Duurzaamheid is een speerpunt, omdat dit ook zo in de samenleving is gedefinieerd. Als over-

heidsorganisatie heb je een voorbeeldfunctie. Ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van 
de beroepsmensen is er een pakket van maatregelen (sport, voedingscoaches, nazorg). 
Daarnaast wordt er landelijk gekeken naar andere arbeidscontracten. Contractueel is nu 
namelijk vastgelegd dat beroepskrachten na 20 jaar – wanneer mensen op hun top zijn – weg 
moeten.  

 
 Voor wat betreft de variabele voertuigbezetting wordt in beide regio’s conform de landelijke 

richting uitgerukt met TS4. Er kan uitgerukt worden met TS6, al zit er wel druk op de opkomsttijd. 
De discussie rondom de variabele voertuigbezetting is nog niet afgerond.  

 
 Burgemeester Meijer gaat in op de zorg vanuit de commissie over budgetoverschrijdingen en 

extra kosten. De veiligheidsregio lost de issues op binnen het bestaande budget. Bij uitbreiding 
van de taken (bijvoorbeeld kennisoverdracht) zou het budget overschreden kunnen worden. Er 
wordt nu gekeken naar het effectiever inzetten van de bestaande uren door bijvoorbeeld het 
bundelen van activiteiten. De crisis heeft overigens wel als gevolg dat het budget wordt 
overschreden.  

 
 Tweede termijn commissie 
 De heer Woudsma (CDA) wil aangaande de vrijwilligers een zienswijze indienen en vraagt naar 

de procedure om dit in het regionaal beleidsplan te verwerken.  
 
 De heer Bource (SGP) sluit aan bij de woorden van de heer Woudsma en onderstreept het 

belang hiervan.  
 

Burgemeester Meijer zegt toe om in het algemeen bestuur van de VR bij de besluitvorming over 
het regionaal beleidsplan nadrukkelijk de opvatting van de raad met betrekking tot de positie van 
brandweervrijwilligers onder de aandacht te brengen. 
 
De voorzitter sluit de discussie. 

 
 De voorzitter constateert dat de commissie unaniem instemt met het voorstel, dat als hamerstuk 

kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 september 2020. 
 

7.2 Rapportage aanbevelingen onderzoeken Rekenkamercommissie. 
 De commissie wordt gevraagd om kennis te nemen van de rapportage.  
 
 Eerste termijn commissie 
 De heer Van der Pas (PvdA) geeft zijn complimenten over de rapportage en stelt de volgende 

vragen: 
• De informatie op de gemeentewebsite is soms niet goed vindbaar. De heer Van der Pas noemt 

met name de infographic. De fractie roept op hier aandacht aan te geven.   
• Wat is de positie van de vrijwilligerscentrale zoals deze nu wordt voorgesteld? Is dit de weg voor 

alle initiatiefnemers?  
 



 

 
Datum: 03-09-2020 Blad: 10 

 
 

 De heer Woudsma (CDA) heeft kennisgenomen van de rapportage en de toelichting.  
 
 De heer Korzelius (GroenLinks) merkt op hoe voortvarend dit college de aanbevelingen in de 

organisatie heeft geïmplementeerd.  
 
 De heer Lekkerkerker (D66) is geïnteresseerd in welke aanbevelingen niet zijn 

overgenomen/geïmplementeerd.  
 
 De heer Bource (SGP) heeft kennisgenomen van de rapportage en complimenteert de Reken-

kamercommissie met het goede werk. Dit is zichtbaar door de overgenomen aanbevelingen. Er 
is nog wel werk te doen op het vlak van participatie. De heer Bource spreekt zijn vertrouwen uit 
over de gevolgde en nog te volgen weg.  

 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is geïnteresseerd in de motivatie waarom bepaalde 

aanbevelingen niet zijn overgenomen/geïmplementeerd.  
 
 De heer Holtslag (VVD) geeft zijn complimenten over de rapportage en de Rekenkamercommis-

sie. De VVD heeft de volgende aandachtspunten: 
• De VVD is blij dat de nadruk ligt op de implementatie van de zelflerende organisatie. Van belang 

is namelijk dat de eigen organisatie leert om te gaan met participatie en alles wat daar binnen de 
organisatie bij hoort. De VVD spreekt de hoop uit dat het beroep op externe expertise – en de 
hiermee gepaard gaande kosten – hierdoor verminderd kan worden.  

• De VVD sluit aan bij de vraag van de PvdA met betrekking tot de vrijwilligerscentrale.  
 
 De heer Koning (Leefbaar Huizen) geeft zijn complimenten over de heldere rapportage en de 

Rekenkamercommissie.  
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vindt de werkwijze een goede manier om vinger aan de pols te 

houden. De vraag is wel hoe dit in de toekomst geborgd wordt.  
 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) geeft zijn complimenten over de duidelijke rapportage en 

dat de organisatie openstaat voor verbeteringen.  
 
 Burgemeester Meijer dankt voor de complimenten. Het is de afspraak om de gemeenteraad op 

de hoogte te houden van de implementatie van aanbevelingen. De burgemeester gaat in op de 
vragen en opmerkingen vanuit de commissie. 

 
 Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad een overzicht van de monitoring van de rapporten. Als de 

implementatie is afgerond en geborgd, moet het college dat op die manier verantwoorden. 
Mocht dat niet het geval zijn, komt de aanbeveling het daaropvolgende jaar terug.  

 
 De intentie met dit rapport was inzichtelijk te maken welke aanbevelingen zijn overgenomen. De 

burgemeester krijgt door de vragen vanuit de commissie het signaal dat nog niet voldoende in 
beeld is welke aanbevelingen nog niet zijn overgenomen. De focus ligt momenteel op de zelf-
lerende organisatie en dit nog verder te verbeteren. Er zijn inmiddels grote stappen gemaakt. 
Het schuurt in de realisatie van de aanbevelingen aan het college en de gemeenteraad. De 
burgemeester onderkent dat er te weinig bestuurlijke aandacht voor is geweest. De burge-
meester spreekt de hoop uit dat in de volgende rapportage zichtbaar is wat hieraan is gedaan.  

 
 Er zijn vragen gesteld over de vrijwilligerscentrale. De burgemeester is niet de portefeuillehouder 

op dit onderwerp, maar zal deze vraag neerleggen bij de verantwoordelijke wethouder.  
 
 De burgemeester zal de vraag met betrekking tot de infographic neerleggen bij de afdeling 

Communicatie.  
 
 Tweede termijn commissie 

De heer Lekkerkerker (D66) vraagt inzicht te geven in welke aanbevelingen nog niet zijn 
overgenomen en de motivatie c.q. stand van zaken hiervan.  
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De heer Korzelius (GroenLinks) heeft begrepen dat in een voortgangsrapportage – zoals nu 
voorligt – aangegeven wordt wat de status is van de aanbevelingen van de Rekenkamercom-
missie die zijn overgenomen.  
 
De heren Bource (SGP) en Koning (Leefbaar Huizen) en mevrouw Rebel (Dorpsbelangen 
Huizen) ondersteunen de mening van de heer Lekkerkerker in deze. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) bewaart de vraag aangaande de vrijwilligerscentrale voor het 
moment dat burgerparticipatie weer op de agenda staat. De voorzitter geeft aan dat er op  
1 oktober 2020 een raadsbijeenkomst burgerparticipatie plaatsvindt.  
 
De voorzitter sluit de discussie. 
 
De voorzitter constateert dat de commissie adviseert het stuk voor kennisgeving aan te nemen 
en kan derhalve als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van  
17 september 2020.  

 
7.3 Centraal vuurwerkfeest in de gemeente Huizen.  
  De commissie wordt gevraagd haar zienswijze te geven op te voornemen van B&W om de 

huidige aanpak van vuurwerkoverlast voort te zetten en dus geen centrale vuurwerkshow te 
organiseren. 

 
 Eerste termijn commissie 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) is geen voorstander van de centrale vuurwerkshow. De 

fractie heeft geen aanvullende vragen.  
 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) memoreert dat de vraag ‘leidt een vuurwerkshow tot minder 

overlast?’ voorligt. De fractie begrijpt dat vuurwerk overlast kan geven. Dat wil niemand. 
Tegelijkertijd gaan veel mensen verstandig omgaan met vuurwerk en beleven hier plezier aan. 
Vanuit een benchmarkonderzoek blijkt dat een vuurwerkshow de overlast niet vermindert. De 
fractie vindt het daarom verstandig geen centrale vuurwerkshow te organiseren.  

 
 De heer Koning (Leefbaar Huizen) kan zich vinden in het standpunt van het college. 
 
 Mevrouw Prins (VVD) constateert dat de overlast niet wordt verminderd. Tegelijkertijd is er 

politiecapaciteit nodig op de locatie van de vuurwerkshow en kan derhalve onvoldoende elders 
aanwezig zijn. De VVD snapt daarom de afweging van het college. Zij spreekt tevens haar 
teleurstelling uit, omdat een centrale vuurwerkshow mogelijk een mooie, nieuwe traditie voor de 
gemeente zou kunnen worden. Mogelijk kunnen ondernemers hierin nog het initiatief nemen.  

 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich aan bij de eerdere sprekers en onderschrijft 

het voornemen van het college.  
 
 De heer Bource (SGP) onderschrijft het feit dat een centrale vuurwerkshow niet leidt tot minder 

overlast. Mogelijk dat met het instellen van een vuurwerkverbod een nieuw scenario ontstaat.  
 
 De heer Lekkerkerker (D66) deelt het inzicht op basis van de gepresenteerde feiten.  
 
 De heer Korzelius (GroenLinks) memoreert dat in het collegeprogramma het uitbreiden van 

vuurwerkvrije zones is opgenomen. Wat is de status hiervan? Daarnaast vraagt de heer 
Korzelius zich af of het organiseren van een vuurwerkfeest bij het Nautisch Kwartier een haal-
baar alternatief is. In de notitie achter het collegevoorstel zijn drie elementen van belang. De 
sociale samenhang kan worden bevorderd door het gezamenlijk inluiden van het nieuwe jaar. 
Daarnaast wordt gezegd dat de ervaren overlast mogelijk verminderd. Dit geldt ook voor een 
mogelijke vermindering van schade door vernieling. Samengevat geeft de notitie een positiever 
beeld dan het collegevoorstel. Daarnaast is er onderzoek gedaan bij slechts twee gemeenten. 
Hier spreekt de heer Korzelius zijn teleurstelling over uit. Of een centrale vuurwerkshow wel of 
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niet bijdraagt aan vermindering van overlast kan slechts worden bepaald door het een keer te 
proberen. De heer Korzelius stelt daarom voor een centrale vuurwerkshow in 2021-2022 te 
organiseren.  

 
 De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt of GroenLinks het een goed idee vindt om € 50.000 

aan een vuurwerkshow uit te geven.  
 
 De heer Korzelius (GroenLinks) geeft aan dat er gesproken wordt over € 25.000 tot € 50.000, 

wat opgenomen zou moeten worden in de begroting 2021. Er zal gekeken moeten worden in 
welke mate dit een positief effect heeft op de te bereiken doelen. 

 
 De heer Woudsma (CDA) complimenteert de heldere uiteenzetting in de notitie. Het CDA is van 

mening dat het organiseren van een centrale vuurwerkshow los staat van het terugdringen van 
vuurwerkoverlast. De fractie ziet het meer in het licht van de landelijke tendens aangaande het 
terugdringen van consumentenvuurwerk. Een centrale vuurwerkshow kan hier een mooie 
invulling voor zijn ter bevordering van de saamhorigheid en het traditionele jaarwisselingsfeest. 
Het CDA sluit aan bij het voorstel van GroenLinks. Tevens onderschrijft de fractie het idee van 
het starten van een nieuwe traditie: een centrale vuurwerkshow in Huizen.  

 
 De heer Bource (SGP) memoreert dat in Huizen traditioneel een vuurwerkshow op Koningsdag 

werd georganiseerd. Ook dat zou een mooie traditie kunnen zijn.  
 
 De heer Van der Pas (PvdA) memoreert dat begin 2020 is gesproken over aanscherping, vuur-

werkverboden en het nemen van meer maatregelen om de overlast te beperken. Op basis 
daarvan zou een centraal vuurwerkfeest een alternatief kunnen zijn. Gezien de issues die nu 
spelen, kan de vraag gesteld worden of de gemeente € 50.000 over heeft voor een vuurwerk-
show. De heer Van der Pas pleit ervoor een onderscheid te maken tussen de besluitvorming 
over een vuurwerkshow – waarbij een aantal andere aspecten een rol spelen – en het ambitie-
niveau op het gebied van handhaving.  

 
 Burgemeester Meijer erkent dat een aantal discussies door elkaar lopen. Het ambitieniveau om 

vuurwerkoverlast c.q. vernielingen terug te dringen blijft staan. Het organiseren van een centrale 
vuurwerkshow zou een manier kunnen zijn, zo staat in het coalitieprogramma. Om de raad vol-
doende tijd te geven hierover van gedachten te wisselen, is daarom dit alternatief nu onderzocht 
en geagendeerd. De analyse laat zien dat een centrale vuurwerkshow niet bijdraagt aan deze 
ambitie. Overigens zijn er al goede resultaten bereikt in het terugdringen van vuurwerkoverlast. 
Tegelijkertijd is er nog ruimte voor verbetering.  

 
 Wel kan ervoor gekozen worden met een centrale vuurwerkshow een nieuwe traditie in te zet-

ten, maar dit vraagt om een andere aanpak. Omdat dit financiële consequenties heeft, kiest het 
college ervoor hier op dit moment nog geen invulling aan te geven: de gemeente zit financieel 
gezien in wat zwaarder weer. Het college is zich bewust dat de samenleving en de discussie 
over vuurwerk verandert. Mocht op enig moment een landelijk vuurwerkverbod aan de orde zijn, 
pleit de burgemeester ervoor in participatie met de lokale gemeenschap te kijken naar alterna-
tieven. Dit draagt bij aan het draagvlak.  

 
 Vuurwerkvrije zones zijn onderdeel van het beleid. Daar waar er vragen over worden gesteld, 

wordt hier op constructieve wijze naar gekeken.  
 
 Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij vier gemeenten van verschillende omvang. Het beeld bij 

deze gemeenten is nagenoeg gelijk. Dit is verwoord in het raadsvoorstel. Derhalve is er niet voor 
gekozen dit onderzoek via een extern onderzoeksbureau te laten plaatsvinden.  

 
 Tweede termijn commissie 
 De heer Lekkerkerker (D66) geeft aan na te willen denken over alternatieve ideeën, die ontstaan 

vanuit de samenleving.  
 
 De heer Korzelius (GroenLinks) benoemt nogmaals de discrepantie tussen de strekking van de 

bijlage en het raadsvoorstel zelf. De heer Korzelius blijft van mening dat een centrale 
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vuurwerkshow – zoals bijvoorbeeld ook tijdens Koningsdag – de sociale samenhang kan bevor-
deren. Daarom pleit de heer Korzelius ervoor de mogelijkheid van het organiseren van een 
centrale vuurwerkshow in het Nautisch Kwartier voor 2021 te onderzoeken. 

 
 De heer Van der Pas (PvdA) vraagt de burgemeester of met dit raadsvoorstel toezegging 4 op 

de toezeggingenlijst is afgehandeld. De heer Van der Pas is van mening dat deze toezegging 
meer behelst dan alleen de inhoud van het raadsvoorstel over een vuurwerkshow.  

 
 De heer Bource (SGP) deelt deze mening. De discussie eerder dit jaar was namelijk breder en 

diepgaander.  
 
 Mevrouw Prins (VVD) deelt de mening. Daarnaast herhaalt mevrouw Prins de suggestie dat een 

vuurwerkshow een mooie traditie en een feest voor jongeren kan worden. Het is niet opportuun 
om een show dit jaar al te organiseren in verband met de kosten. Mevrouw Prins pleit er wel 
voor dit idee op een later moment te onderzoeken. In dit verband herinnert mevrouw Prins zich 
dat GroenLinks in het verleden opmerkingen heeft gemaakt over de overlast van vuurwerk voor 
vogels in het havengebied; en dat daarom de gesprekken hierover zijn stopgezet.  

 
 Burgemeester Meijer bevestigt dat de bewoordingen van toezegging 4 iets anders beogen dan 

dit raadsvoorstel. De burgemeester zal bezien of toezegging 4 hiermee is nagekomen, dan wel 
dat er nog andere acties nodig zijn. Ten opzichte van het landelijk beeld verliep de jaarwisseling 
in Huizen relatief rustig, afgezien van, eenmalig, de schade aan de bushokjes. Door de corona-
crisis is er onvoldoende tijd geweest hier aandacht aan te geven, maar het issue is wel in beeld.  

 
 De heer Korzelius (GroenLinks) geeft aan, in antwoord op mevrouw Prins, dat GroenLinks voor-

stander is van het organiseren van een vuurwerkshow op oudjaarsavond, omdat er dan al veel 
geluidsoverlast is. Dit in tegenstelling tot Koningsdag. Vandaar dat de gesprekken over een 
vuurwerkshow in het havengebied op Koningsdag zijn stopgezet.  

 
 De heer Koning (Leefbaar Huizen) geeft aan dat de vuurwerkshow in het havengebied tijdens 

Koningsdag is stopgezet in verband met het broedseizoen.  
 
 De heer Korzelius (GroenLinks) herhaalt zijn standpunt.  
 

De voorzitter sluit de discussie. 
 
De voorzitter constateert dat de meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van 
de fracties van VVD, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, SGP en 
Transparant Huizen, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordi-
gingen van de fracties van CDA en PvdA behielden een standpunt voor en nemen het voorstel 
mee terug voor overleg met de fractie. De fractie van GroenLinks is tegen het voorstel en bepleit 
een experiment in 2021 of 2022 met een centrale vuurwerkshow in het Nautisch Kwartier. Gelet 
hierop wordt dit onderwerp een behandelpunt in de raadsvergadering van 17 september 2020. 
 

7.5 Mededeling burgemeester Meijer over veiligheidscijfers eerste halfjaar 2020 – aansluiting 
gemeente bij Meld Misdaad Anoniem.  

 Eerste termijn commissie 
 Mevrouw Vos (CDA) heeft namens het CDA een vraag over het rapport van de Inspectie Justitie 

en Veiligheid. Daarin is onderzoek gedaan op het vlak van ondermijning, personen met verward 
gedrag, problematische jeugdgroepen en verkeer in relatie tot de krappe beschikbare capaciteit 
van de politie. Deze problemen spelen ook in de gemeente Huizen. Dit bevestigt de zorg van het 
CDA en andere partijen over de krappe beschikbaarheid in combinatie met de inzet van politie 
tijdens de rellen en demonstraties in bijvoorbeeld Utrecht en beveiliging van personen. Het CDA 
pleit ervoor ten behoeve van de veiligheid op straat voldoende politiecapaciteit in Huizen te 
hebben. Het CDA heeft de volgende vragen:  

• Heeft de burgemeester inzicht in de effectieve beschikbare politiecapaciteit, zowel overdag als ’s 
nachts?  
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• Hoeveel politiemensen van het korps Gooi Noord worden buiten de regio ingezet voor de taken 
van de ME, beveiliging, et cetera? 

• Het CDA vraagt om een nadere toelichting op het begrip ‘personen die verward gedrag 
vertonen’. Is er inzicht in de verhouding tussen mensen met psychische problematiek en 
mensen met afwijkend gedrag?  

 
 De heer Holtslag (VVD) bevestigt de zorg zoals geuit door mevrouw Vos. Het rapport bevestigt 

dat er grote problemen zijn. De VVD sluit zich aan bij de eerste twee vragen van het CDA. 
Tegelijkertijd is het duidelijk dat er een groot tekort is aan uren wijkagenten op straat.  

 
 Kijkend naar de langere termijn is in vier jaar tijd het aantal incidenten met personen met 

verward gedrag vervijfvoudigd. De heer Holtslag vraagt zich af wat de reden hiervan is. 
Daarnaast kan de heer Holtslag zich voorstellen dat er een causaal verband is tussen deze 
toename en de krappe beschikbare capaciteit van wijkagenten op straat. De fractie roept op een 
probleemanalyse te doen. 

 
 In het rapport wordt de toename in online fraude genoemd. De heer Holtslag verwacht dat dit de 

komende jaren toe zal nemen. Is dit issue opgenomen in het gemeentelijke preventiebeleid?  
 
 Meldingsbereidheid wordt genoemd bij online fraude, jongeren- en drugsoverlast. De heer Holt-

slag is van mening dat de meldingsbereidheid van burgers een attentiepunt van de gemeente 
moet zijn. De heer Holtslag heeft een persoonlijke ervaring dat het proces niet stimulerend is 
voor de aangiftebereidheid. Mogelijk is dit geen incident.  

 
 Burgemeester Meijer gaat in op de vragen en zorgen van de raadsleden: 
• De burgemeester deelt de zorg over de capaciteit en inzetbaarheid van de politie. Deze discus-

sie loopt al enige tijd. De oorzaak ligt met name in een mismatch tussen enerzijds opleidingen 
en anderzijds de uitstroom. Dit duurt nog circa 4,5 – 5 jaar. De gemeente heeft hier geen invloed 
op. In de districten Noord en Zuid zijn maatregelen genomen, waarbij de burger zo min mogelijk 
wordt belast. Daarnaast zijn maatregelen genomen die de dagdagelijkse diensten, zoals 
noodhulp en de wijkagenten, minder raken. Daar is de rek inmiddels uit. Landelijk wordt meer 
hulp gevraagd voor bijstand bij demonstraties en de coronaproblematiek bijvoorbeeld. De 
burgemeester is van mening dat de wijkagenten in district Noord doelgericht ingezet worden en 
voldoende noodhulp kunnen bieden; ook in vergelijking met andere gebieden. Vacatures worden 
snel ingevuld. Derhalve heeft het geen toegevoegde waarde een overzicht te maken van het 
aantal fte wat ter beschikking wordt gesteld aan bovenlokale activiteiten.  

• ‘Verward gedrag’ is een containerbegrip. De cijfers worden beschikbaar gesteld door de politie. 
Deze worden niet uitgesplitst. De politie is enkele jaren geleden intensiever gaan registreren, 
omdat ze een stijgende trend zien en verwachten. De burgemeester deelt dit beeld. Het doel 
was om inzicht te geven in de toename in werkdruk en het uitvoeren van oneigenlijke taken.  

• Er is inzicht in de adressen waar de problematiek speelt, waardoor een integrale aanpak 
mogelijk is via een interventieteam of een ander zorgteam. Het beeld van de burgemeester is 
tevens dat inwoners veel zelf oplossen en incasseren.  

• Online fraude zal zeker toenemen. De burgemeester zal onderzoek doen in hoeverre dit bij de 
BPV’s aan de orde is, dan wel te kijken of er een korte cursus of training gegeven kan worden. 
Daarnaast worden landelijk inspanningen verricht op preventie.  

• De meldingsbereidheid is reeds enige jaren een zorg. De politie werkt aan verbetering van meer 
toegankelijke digitale kanalen. Echter, de capaciteitsdruk vertaalt zich ook hierin. De zwaardere 
zaken worden uiteraard middels een gesprek behandeld.  

 
 Tweede termijn commissie 

Mevrouw Vos (CDA) geeft aan voldoende informatie te hebben gekregen. Het is voldoende een 
globaal beeld te hebben bij de beschikbare capaciteit.  
 
De heer Holtslag (VVD) geeft aan dat de veiligheidscijfers onderwerp van gesprek zullen blijven. 
De heer Holtslag is positief over het initiatief om voorlichting over online fraude te geven en wil 
hier graag een bijdrage aan leveren.   
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De voorzitter sluit de discussie. 
 
De voorzitter constateert dat de commissie na toelichting door de burgemeester de 
veiligheidscijfers eerste helft 2020 en de aansluiting van de gemeente bij Misdaad Anoniem voor 
kennisgeving heeft aangenomen.  
 

8. Financiële overzichten commissie 
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn over de financiële overzichten.  
 

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

Aan de commissie wordt voorgesteld toezegging 5 van de toezeggingenlijst af te voeren.  
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is positief dat de toiletten vanaf juli weer zijn 
opengesteld en is derhalve akkoord met het afvoeren van toezegging 5.  
 
De voorzitter constateert dat de commissieleden akkoord zijn dat toezegging 5 afgevoerd kan 
worden.  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt wanneer de raad de tussentijdse rapportage 
coronaeffecten (toezegging 7) kan verwachten.  

 
Burgemeester Meijer geeft aan dat wethouder Rebel dit onderwerp in voorbereiding heeft. In de 
veiligheidsregio is een tussenevaluatie gedaan. Dit wordt in week 38 in het Regionaal 
Beleidsteam besproken, waarna deze aan de betrokken raden ter beschikking wordt gesteld.  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) geeft aan dat het om de financiële rapportage gaat.  
 
De voorzitter constateert dat burgemeester Meijer dit ook op deze wijze heeft geïnterpreteerd.  
 

10. Rondvraag en sluiting 
De heer Bource (SGP) memoreert dat in het verleden regelmatig vertegenwoordigers van de 
veiligheidsregio aanwezig waren om vragen te beantwoorden tijdens de discussie over de inzet 
van de politie. Aangezien de heer Bource hier veel toegevoegde waarde in ziet, roept hij op 
deze vertegenwoordigers periodiek uit te nodigen voor de commissievergadering.  
 
Burgemeester Meijer wil één keer per jaar de teamchef(s) uitnodigen. Daarnaast zal mogelijk bij 
het Integrale Veiligheidsplan zowel de teamchef als de officier van justitie uitgenodigd worden. 
Dit is afhankelijk ook van hun agenda.  
 
De voorzitter constateert dat er verder geen punten zijn voor de rondvraag en sluit de vergade-
ring om 22.52 uur. 

 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2020. 
 
 
 De voorzitter, De commissiegriffier, 
 


