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Afwezig: 
 
 Mw. K.S. Rienstra (fractie GroenLinks) 
 
 
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.  

 
2. Mededelingen 

De voorzitter heeft een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Rienstra (GroenLinks).  
 
3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter constateert dat de vergaderorde ongewijzigd vastgesteld kan worden.  
 
4. Vaststellen resumés en notulen 
 
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 28 november 2019 

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

 
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 28 november 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 voorzitter constateert dat de ingediende mededelingen aan de agenda zijn toegevoegd onder 
de punten 7.5 – 7.9. 

 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 De voorzitter constateert dat er geen mondelinge mededelingen zijn. 
 
5.3 Vragen aan het college 
 De voorzitter constateert 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 Uitgangspunten begroting en belastingnota 2021 

Eerste termijn commissie 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) heeft de volgende vragen: 

 Voormalig wethouder Bakker heeft toegezegd dat wanneer gesubsidieerde instellingen 
financiële problemen ervaren als gevolg van het niet indexeren van prijzen zij dit kenbaar 
kunnen maken bij het college. Uit de ambtelijke beantwoording blijkt dat hier geen gebruik van is 
gemaakt. Dus of instellingen hebben geen behoefte aan prijsindexering, of de aanvraag is 
afgewezen of ze zijn niet bekend met deze mogelijkheid. De heer Korzelius verzoekt de 
mogelijkheid van indexering duidelijk kenbaar te maken bij de jaarlijkse toekenning van 
subsidies.  

 De raad stelt vast wat hij voor de reserves een wenselijke risicobuffer vindt. Een mogelijk surplus 
kan eventueel aangewend worden voor investeringen. Investeringen hebben consequenties 
voor de lopende begroting (derving rente-inkomsten of wijziging in de exploitatie). Een van de 
inkomstenposten is de OZB; de voorgestelde verhoging is 2,3%. GroenLinks wil deze discussie 
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over de keuze voor hetzij investeringen, hetzij de inkomstenverhoging in de raad afwachten.  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) heeft de volgende vragen: 

 In punt 5 staat dat er vanaf 2021 voor de OZB een trendmatige verhoging van 2% is vastgesteld. 
Voor hoeveel jaar geldt deze afspraak? 

 Hoe hoog is het bedrag van de vrijval van frictiekosten? Waarin valt dit bedrag vrij?  
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) geeft aan dat de ChristenUnie akkoord is met het voorliggende 
voorstel met die kanttekening dat bij de begroting opnieuw de afweging gemaakt zal worden of 
het voorgestelde dan ook toereikend is.  
 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft behoefte aan een toelichting op de onttrekking van € 500.000 
uit de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de reserve Werk en Participatie, omdat Sociaal 
Domein ook aanzienlijke bedragen van de reserve nodig heeft.  
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft de volgende vragen:  

 Dorpsbelangen Huizen heeft dezelfde vraag als GroenLinks met betrekking tot de 
prijsindexering van gesubsidieerde instellingen.  

 De eerdergenoemde prijsverhogingen voor 2020 zijn fors. In het verleden waren er ook 
problemen met dergelijke verhogingen. Daarom wil de fractie voor 2020 een voorbehoud 
plaatsen.  
 
De heren Bource (SGP), Holtslag (VVD), Schaap (Transparant Huizen), Woudsma (CDA) en 
Lekkerkerker (D66) geven aan geen aanvullende vragen te hebben.  
 
Eerste termijn wethouder  
Wethouder Rebel beantwoordt de gestelde vragen: 

 Wethouder Rebel neemt aan dat het voorbehoud geplaatst door Dorpsbelangen Huizen geldt 
voor 2021, omdat de begroting 2020 inmiddels is vastgesteld. Het voorbehoud zal gelden voor 
de prijsindexering vanaf 2021.  

   Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) beaamt dit.  
 Wethouder Rebel geeft aan wel alvast met de prijsindexering vanaf 2021 de begrotingsopstelling 
2021 door te gaan rekenen.  

 De gemeente legt zich niet vast voor de 2% tariefsverhoging vanaf 2021. Wel wordt in het 
meerjarenoverzicht gerekend met onder andere de OZB-verhoging. Omdat niet bekend is wat 
de verhoging vanaf 2022 zal zijn, is het gebruikelijk in de trendmatige berekeningen deze 2% te 
hanteren.  

 Over de hoogte van de vrijval frictiekosten volgt separaat een schriftelijke beantwoording.  
 Met betrekking tot de reserve Werk en Participatie was in de eerder behandelde 

bezuinigingsvoorstellen voorgesteld deze structureel met € 50.000 te verlagen. Om eventuele 
tegenvallers op te kunnen vangen is in het Sociaal Domein € 500.000 apart gezet met het label 
Werk en Participatie.  

De heer Van der Pas (PvdA) vraagt of er nu binnen het Sociaal Domein € 500.000 
gelabeld geld specifiek voor Werk en Participatie gereserveerd is.  

Wethouder Rebel zegt dat dit bedrag overgeheveld wordt naar de reserve Werk en Participatie.  
 Het is een jarenlang gebruik binnen de gemeente Huizen om subsidies niet te indexeren – dit is 

een effectieve bezuinigingsmaatregel gebleken – andere posten worden wel geïndexeerd. Dit 
vormt het kader voor de begrotingsvaststelling 2021. In de reguliere gesprekken met 
gesubsidieerde instellingen wordt het subsidiekader doorgenomen en wordt het nieuwe 
subsidiebedrag vastgesteld. De stelregel is dat organisaties, die hun prijzen aan derden aan 
kunnen passen, geen prijscompensatie ontvangen. Samengevat worden gesubsidieerde 
organisaties voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden van prijsindexatie; waar nodig 
wordt maatwerk geboden.  

 
 De heer Van der Pas (PvdA) vraagt aanvullend of er de komende jaren binnen Sociaal Domein  
€ 500.000 minder beschikbaar is voor andere doelen?  
 
Wethouder Rebel bevestigt dit. De raad beslist over het instellen en opheffen van reserves.  
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De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt aanvullend of dit voortkomt uit het potje HHT 
(Huishoudelijke Hulp Toeslag) wat van de regio terug is ontvangen.  
 
Wethouder Rebel zegt dat hier geen koppeling mee is. Dit is namelijk het gevolg van de 
bezuinigingsmaatregelen waar de raad mee in heeft gestemd.  
 
Tweede termijn commissie 
De heer Korzelius (GroenLinks) spreekt de behoefte uit dit raadsvoorstel in de raad te 
bespreken.  
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) memoreert aan het eerder gemaakte voorbehoud.  
 
De heer Van der Pas (PvdA) en mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) geven aan dit 
raadsvoorstel nog in de fractie te bespreken.  
 
De heren Koning (Leefbaar Huizen), Bource (SGP), Holtslag (VVD), Schaap (Transparant 
Huizen), Woudsma (CDA) en Lekkerkerker (D66) geven aan dat de betrokken fracties in kunnen 
stemmen met het voorstel. 
 
De voorzitter stelt vast dat het raadsvoorstel Uitgangspunten begroting en belastingnota 2021 in 
de raadsvergadering van 13 februari 2020 als behandelpunt aan de agenda wordt toegevoegd.  
 

7.2 Gemeentefonds 
De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat andere gemeenten op dit onderwerp een motie in 
behandeling hebben genomen. Mogelijk is dit ook voor de gemeente Huizen van toepassing. De 
fractie is tevreden met de beantwoording tot nu toe en volgt de ontwikkelingen.  
 
Wethouder Rebel geeft complimenten over de notitie. Problematisch is het jojo-effect van de 
uitkering van het Gemeentefonds en hij spreekt de hoop uit dat de Kamer en de VNG dit zal 
repareren. Er is geen behoefte een motie in te dienen, omdat een weinig effectief middel is.  
 
De heer Holtslag (VVD) vertrouwt op de VNG voor wat betreft de onderhandelingen met het rijk. 
Het is niet effectief dit als gemeente te doen. Het egalisatiefonds is een effectief middel om een 
aantal schommelingen op te vangen. Daar is de fractie zeer tevreden mee.  
 
De heer Woudsma (CDA) sluit aan bij de voorgangers, met name over de opmerking met 
betrekking het schommeleffect. De systematiek heeft voor- en nadelen, maar het ongewisse is 
lastig – vooral omdat het een jaar na-ijlt – voor het opstellen van de begroting. Het is belangrijk 
dat het rijk goed kijkt welke gelden naar de gemeenten moeten vloeien als gevolg van 
efficiencyslagen, met name op onderwerpen als jeugdzorg en Wmo. Het is goed de lijnen via de 
VNG te laten lopen.  
 
De heer Doorn (ChristenUnie) geeft aan blij te zijn met dit fonds: niet alle gemeenten hebben die 
ruimte. Tegelijkertijd zou er zonder dit fonds meer ruimte zijn voor investeringen. De heer Doorn 
spreekt zijn hoop uit dat de moties en de acties van de VNG tot een goed resultaat leiden.  
 
De voorzitter constateert dat hiermee de discussie is gesloten. De brieven gaan terug naar de 
raad van 13 februari ter kennisname.  
 

7.3 Vuurwerknotitie 
Eerste termijn commissie 
De heer Van der Pas (PvdA) dankt voor de beantwoording van de vragen. De heer Van der Pas 
heeft enkele vragen over de bestuurlijke notitie: 

 De boa’s zijn niet bevoegd voor het verbaliseren bij afsteken van illegaal vuurwerk (pag. 3). Wat 
is wel de bevoegdheid van boa’s in deze situatie? 

 Wanneer er vanuit de overheid geen verbod wordt opgelegd, gaat de gemeente dan onderzoe-
ken wat de mogelijkheden voor een verbod zijn? Het huidige maatschappelijk debat maakt dit 
namelijk wenselijk.  

 Voor een centrale vuurwerkshow in 2020 worden de mogelijkheden onderzocht. In combinatie 



 

 
Datum: 30-01-2020 Blad: 5 

 
 

met een mogelijk landelijk verbod is het wellicht verstandig hier haast mee te maken. Hierin is 
mee te nemen de besluitvorming en de financiën. Wanneer vindt een dergelijk onderzoek plaats 
en zijn de resultaten beschikbaar, zodat dit tijdig besproken kan worden?  

 De heer Van der Pas (PvdA) spreekt de behoefte uit een eventuele centrale vuurwerkshow voor 
alle leeftijden toegankelijk te maken door bijvoorbeeld het organiseren van een lampionoptocht 
voor de kinderen en muziek voor de oudere jeugd.  

 Landelijk zijn er geen regels voor carbid schieten, de gemeente kan deze opstellen. Is de 
gemeente Huizen voornemens regels op te stellen?  

Mevrouw Prins (VVD) vraagt wat de achterliggende reden is om een vuurwerkshow te 
organiseren?  

 De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat de overlast niet beperkt zal worden door een vuur-
werkshow; hiervoor zijn andere maatregelen nodig. Bij een verbod geeft de gemeente een leuk 
alternatief voor de inwoners.  
 
De heer Korzelius (GroenLinks) is blij met de landelijke ontwikkelingen. Dit sluit aan bij de notitie 
van het college. De heer Korzelius is het eens met de heer Van der Pas te kijken naar een 
vuurwerkshow, grotendeels ter vermindering van het particuliere vuurwerk. De notitie van de 
heer Woudsma geeft inzicht in de klachten en de toename ervan. De heer Korzelius omarmt de 
suggestie te kijken of er meer vuurwerkvrije zones ingesteld kunnen worden, hangende de 
landelijke besluitvorming aangaande afschaffing van vuurwerk.  
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) herinnert zich dat rond Koninginnedag een 
lampionoptocht werd georganiseerd. Het protocol ligt daarmee al klaar. Wel moet rekening 
gehouden worden met de leeftijd van de doelgroep: jonge kinderen zullen wellicht niet tot 
middernacht buiten blijven.  
 
De heer Woudsma (CDA) geeft een opsomming van de aanbevelingen uit het rapport: 

 Uitbreiding van vuurwerkvrije of vuurwerkblije zones.  
 Zichtbaarheid van de handhaving kan vergroot worden via bijvoorbeeld social media.  
 De centrale vuurwerkshow. 

 
In het stuk van het college wordt gesproken over de maatschappelijke discussie. Het CDA heeft 
vorig jaar ook gepleit voor een debat over tolerantie: de discussie verhardt steeds meer. Goed is 
hier aandacht aan te besteden.  
 
De heer Woudsma (CDA) dankt voor de notitie. De inhoud komt grotendeels overeen met wat de 
heer Woudsma ook constateert. Kanttekening is dat de heer Woudsma veel meldingen heeft 
gekregen rondom de vuurwerkvrije zones. Dit ter nuancering tot wat in de notitie hierover staat. 
 
Het landelijk vuurwerkverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is nog onvoldoende, omdat 
bijvoorbeeld vuurwerkpotten – die niet worden verboden – voor veel overlast kunnen zorgen.  
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt wat de consequenties zullen zijn van een 
vuurwerkshow. Er zal namelijk verkeer op gang komen wat in combinatie met mensen die 
vuurwerk afsteken voor problemen kan zorgen. Is dit meegenomen? Daarnaast moet er 
aandacht zijn voor de sociale component wanneer buurtgenoten elkaar om 0.00 uur gelukkig 
nieuwjaar wensen.  
 
De heer Bource (SGP) dankt voor de notitie. Het is een landelijk probleem dat aandacht 
verdient. Het is goed een aantal zaken te reguleren, maar het gaat met name om illegaal 
vuurwerk wat in een aantal gevallen als wapen wordt ingezet. Feitelijk zou de Wapenwet hierop 
van toepassing moeten zijn. Maar ook op gemeentelijk niveau moet gekeken worden wat de 
mogelijkheden zijn.  
 
De heer Holtslag (VVD) dankt voor de verhelderende notitie. Bij een landelijk verbod moet er 
aandacht blijven voor het illegale vuurwerk en voor de handhaving van het verbod. Dit brengt 
ook kosten met zich mee. Daarnaast haalt de heer Holtslag ook de beperkte bevoegdheden van 
boa’s aan. Hoe wordt dit budgettair en organisatorisch ingevuld?  
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) dankt de heer Woudsma voor de notitie.  
 
De heer Woudsma (CDA) geeft aan dat de regering geen algeheel verbod wil opleggen, maar 
dat het alleen gaat om een verbod op knalwerk en vuurpijlen.  
 
De heer Lekkerkerker (D66) voorziet dat het traditionele vuurwerk afsteken zal verdwijnen en 
kan zich voorstellen dat mensen hiervan balen. Door de regulering mag niet verwacht worden 
dat er geen vuurwerk meer afgestoken zal worden. De heer Lekkerkerker doet de suggestie 
inwoners in een vroegtijdig stadium te informeren over de normen en waarden binnen de 
gemeente in plaats van nu al te gaan verbieden.  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de woorden van de heer Lekkerkerker. 
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) vraagt zich af hoe de controle hierop plaats zal vinden, 
omdat mensen in het buitenland hun vuurwerk zullen kopen. Daarnaast is er onvoldoende 
politiecapaciteit.  
 
Eerste termijn college  
Burgemeester Meijer dankt de heer Woudsma voor het rapport. De commissieleden hebben de 
dilemma’s benoemd. Het betreft een in de kern mooie traditie, die verstoord wordt door een 
relatief beperkte groep mensen. Dit neemt dusdanige proporties aan dat dit het maatschappelijk 
debat beïnvloedt. Enerzijds is het gekoppeld aan het evenement an sich, anderzijds is het ook 
een weerspiegeling van de verruwing in de samenleving. Beide zijn lastig beïnvloedbaar en 
hebben tijd nodig. Met betrekking tot het vuurwerk zal er landelijke besluitvorming over de 
kaders plaatsvinden. Op gemeentelijk niveau kan er middels lobbyen druk uitgeoefend worden.  
 
De burgemeester reageert op de aandachtspunten van de commissieleden.  

 Begin Q2 zal er waarschijnlijk een notitie met betrekking tot het oudejaarsevenement 
beschikbaar zijn. Hierin zullen de genoemde aandachtspunten en hun voor- en nadelen worden 
behandeld. Hierover zal het debat gevoerd worden.  

 Er is iets te doen aan carbid schieten. Dit kan middels wijziging van de APV. Carbid schieten 
speelt overigens niet of nauwelijks binnen de gemeente. De burgemeester ziet daarom geen 
reden hierop regelgeving aan te passen.  

 Uit een notitie van de VNG blijkt dat het rijk onderzoekt wat de mogelijkheden zijn van het 
aanwijzen van plaatsen waar wel vuurwerk afgestoken mag worden (dus geen vuurwerkvrije -, 
maar vuurwerkblije zones). Dit moet wel juridisch onderbouwd kunnen worden. Dit zal lastig 
worden. Er zijn nu twee vuurwerkvrije zones, die werken goed. Wijken of buurten kunnen 
aangeven dat het een vuurwerkvrije zone moet worden. De gemeente kan deze vraag 
neerleggen bij de buurtpreventievereniging.  

 De zichtbaarheid kan mogelijk via social media vergroot worden. Na nader onderzoek zal dit 
mogelijk meegenomen worden in de eerdergenoemde notitie.  

 Ook in het onderzoek zullen de mogelijkheden van een vuurwerkshow worden meegenomen.  
 De verwachting is dat er bij een verbod de hoeveelheid illegaal vuurwerk toe zal nemen. 

Handhaving hierop ligt bij de politie; gezien de agressie zouden boa’s hier geen rol in moeten 
hebben. Het is aan het rijk te kijken hoe hier praktisch vorm aan te geven. Daar kan de 
gemeente in de lobby wat in betekenen. Daarnaast zal dit regionaal georganiseerd moeten 
worden, omdat de handhaving rond de jaarwisseling de eerste jaren veel capaciteit zal vragen. 
Dat betekent ook dat er geen of minder capaciteit is voor andere zaken.  
 
Wanneer regionaal besloten wordt een vuurwerkvrije regio te willen zijn, is een landelijke lobby 
noodzakelijk. Dat betekent dat er regionaal een en dezelfde mening verkondigd moet worden. 
Regionaal kunnen er bijvoorbeeld proeven worden gestart, waarbij flexcapaciteit ingezet kan 
worden.  
 
Tweede termijn commissie 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft verdiepende vragen op de volgende punten:  

 In de notitie staat dat carbid schieten de laatste jaren wel aan de orde is. Wanneer er geen 
problemen zijn, is het terecht daar geen regelgeving op te maken. Maar is het verstandig te 
wachten tot er eventueel wel problemen komen?  
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 Welke instructies hebben boa’s in het geval van illegaal vuurwerk?  
 
De heer Korzelius (GroenLinks) is voorstander van een regionale benadering voor Gooi en 
Vechtstreek voor een algeheel vuurwerkverbod. Mogelijk maakt dit de handhaving 
gemakkelijker.  
 
De heer Holtslag (VVD) geeft aan dat de VVD-fractie de regionale benadering kan 
ondersteunen.  
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) verwacht dat voor de handhaving het leger en de ME 
ingezet zal moeten worden, omdat er toch vuurwerk afgestoken zal worden. Dit brengt uiteraard 
ook de nodige extra kosten met zich mee. 
 
De heer Woudsma (CDA) memoreert de woorden van de burgemeester dat het over een kleine 
groep gaat die problemen veroorzaakt. Dat geldt ook voor het carbid schieten. Dit is ook 
zichtbaar in het meldpunt. Terecht dat hier geen grote maatregelen voor ingezet zullen worden.  
 
Ten aanzien van de lobby voor een regionaal verbod vindt de heer Woudsma (CDA) dit nog een 
stap te ver.  
 
De heer Van der Pas (PvdA) benadrukt nogmaals dat het verstandig kan zijn regelgeving 
rondom carbid schieten in de APV op te nemen om zodoende problemen te voorkomen.  
 
De heer Woudsma (CDA) vindt het nu te vroeg hier maatregelen voor te nemen. Op dit moment 
zijn er 3 à 4 locaties bekend waar carbid schieten plaatsvindt.  
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) ondersteunt de heer Van der Pas: carbid schieten 
geeft veel overlast. Mevrouw Rebel vindt het daarom belangrijk daar middels maatregelen in een 
vroeg stadium bij te zijn.  
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) geeft aan dat de fractie niet direct voorstander is van een 
algeheel regionaal verbod. Er namelijk veel mensen die op een verantwoorde manier vuurwerk 
afsteken en hier plezier in hebben. Mevrouw Terlouw stelt voor de landelijke besluitvorming af te 
wachten.  
 
Tweede termijn college  
Burgemeester Meijer geeft aan dat boa’s de instructie hebben om aan te spreken. Zij hebben de 
keuze het op te lossen middel verbaliseren of het middels een gesprek op te lossen en de de-
escaleren. Belangrijk is de balans te bewaren en zorg te dragen dat boa’s serieus genomen 
worden. De handhaving blijft een punt van aandacht. Ook omdat de hoeveelheid illegaal 
vuurwerk toe zal nemen. Het meer body geven aan die handhaving kan eigenlijk alleen in 
regionaal verband. De mening hierover in de commissie is verdeeld. Dat betekent dat het op dit 
moment nog te vroeg is om op dit onderwerp stappen te ondernemen. De burgemeester stelt 
voor hier in de volgende commissie ABM verder over te spreken; er is dan waarschijnlijk meer 
informatie van de regering beschikbaar.  
 
Wanneer Huizen een vuurwerkvrije gemeente wordt, wordt ook het carbid schieten verboden.  
 
De voorzitter sluit de discussie af.  
 

7.4 Terugkoppeling vanuit werkgroep raadsleden Veiligheidsregio 
 De heer Woudsma (CDA) geeft een terugkoppeling vanuit de werkgroep van 21 januari 2020. 
De nieuwe voorzitter is de burgemeester van gemeente Wijdemeren. De volgende punten, die 
ook op de gemeente Huizen van toepassing zijn, zijn besproken: 

 De samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio van Flevoland. Deze is getekend op 4 
december 2019. Nu moet dit verder worden vormgegeven. Alle medewerkers behouden hun 
aanstelling, maar er wordt per (gecombineerde) afdeling één manager aangesteld om de lijn 
goed in te richten en de kwaliteit te waarborgen. De eerste stappen zijn het ICT-systeem en 
kijken of er met één AVG-model gewerkt zal worden. Op de website samen.vrfgv.nl is te zien 
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hoe deze samenwerking tot stand is gekomen.  
 De inrichting van het gezamenlijk veiligheidsbureau. Dit bureau is belangrijk voor een goede 

verbinding tussen de gemeenten, ook bij kleine rampen.  
 De toekomst van de brandweervrijwilligers. Er zijn diverse routes besproken op basis van 

landelijke wetgeving zoals de WNRA en een uitspraak van het Hof van Justitie van Europa. Een 
uiteenzetting van de problematiek is terug te zien in een uitzending van Nieuwsuur op 8 
december 2019. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek samen met Flevoland wil zich meer 
gaan richten op taakdifferentiatie. Dit zou moeten leiden naar rolduidelijkheid van de vrijwilligers 
en de vaste medewerkers. Dit brengt landelijk of lokaal extra kosten met zich mee. In de 
raadsinformatiebrief zal hierover een verslag worden opgenomen.  

 Er zou één centrale meldkamer in Hilversum komen voor Utrecht, Gooi en Vechtstreek en 
Flevoland. Dit zal niet in 2022 gerealiseerd worden, omdat het politiebureau in Hilversum dan 
nog niet beschikbaar is, maar pas in 2025. In de tussentijd zal deze samenwerking vanuit 
Lelystad plaatsvinden. In een later stadium zal bekeken worden of de meldkamer naar 
Hilversum zal verhuizen. De extra kosten worden gedragen door de politie.  

 Het Regionaal Beleidsplan voor Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Volgens de wetgeving moet 
er een nieuw beleidsplan 2020-2023 worden geformuleerd. Nadere informatie hierover volgt 
binnenkort.  

 Innovaties in de Veiligheidsregio. In Twente is een innovatiecentrum voor de brandweer 
gevestigd. Voorbeelden uit Twente zijn gepresenteerd voor regio Gooi en Vechtstreek en 
Flevoland. 
 
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en bedankt de heer Woudsma voor zijn bijdrage.  
 

7.5  Mededeling burgemeester Meijer over veiligheidscijfers januari-september 
Eerste termijn commissie 
De heer Doorn (ChristenUnie) complimenteert met het heldere overzicht. De ChristenUnie heeft 
de volgende vragen: 

 Er is een stijging geconstateerd in het aantal verwarde personen. De ChristenUnie stelt de vraag 
hoe hiermee om te gaan, omdat deze groep mensen thuishoort aan de zorgkant en niet zozeer 
de veiligheidskant. Tijdens de eerdere voorlichtingssessie zijn de vragen grotendeels 
beantwoordt.  

 Opvallend is de stijging in wapenbezit van 200%, van twee naar zes. Landelijk is er ook een 
toename van steek- en schietpartijen. Zorgelijk is dat er minderjarigen bij betrokken zijn. Deelt 
het college deze zorg? Wordt er gekeken naar een aanpak? 
 
De heer Holtslag (VVD) benoemt de volgende punten: 

 De indeling van deze rapportage over de periode januari – september verschilt van de jaarlijkse 
rapportage. Is het mogelijk deze gelijk te trekken op de punten drugshandel en ongevallen op de 
weg; deze worden niet in dit document genoemd. Omdat de APV is aangepast op het onderdeel 
drugshandel is de verwachting dat hier meer meldingen over zullen komen. Omdat het aantal 
ongevallen op de weg dusdanig hoog is, beveelt de heer Holtslag aan deze informatie op te 
nemen in de kwartaalrapportages.  

 De heer Holtslag sluit zich aan bij de heer Doorn voor wat betreft de verwarde personen. Graag 
hoort de heer Holtslag waar de overlast voor derden veroorzaakt door verwarde personen uit 
bestaat.   

 Er wordt gesproken over overlast door jongeren. De vraag is waarom er niet gesproken wordt 
over overlast door niet-jongeren. Kan bijvoorbeeld rook- en geluidsoverlast meegenomen 
worden in de cijfers? Of kan hier een bron voor worden aangegeven?  

 Onder veel voorkomende criminaliteit worden auto-inbraken genoemd. De heer Holtslag spreekt 
zijn complimenten uit over hoe de wijkagenten ingehaakt hebben op de recente ontwikkelingen 
en aanwijzingen hebben gegeven voor het voorkomen van auto-inbraken. De heer Holtslag 
beveelt aan hiermee door te gaan.  

 
De heer Van der Pas (PvdA) benoemt de volgende punten: 

 Een aantal hotspots in relatie tot auto-inbraken zijn in beeld, met als doel het aantal auto-
inbraken terug te dringen. Mochten deze hotspots bij bedrijven zijn, is dit ook een 
verantwoordelijkheid van de betreffende ondernemer.  
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 De heer Van der Pas (PvdA) vindt het lastig een beeld te krijgen bij ‘het aantal’ verwarde 
personen: een demente bejaarde die de weg kwijt is telt even hard mee als iemand die agressief 
is. Tijdens de commissie Sociaal Domein bleek dat het interventieteam heel goed werk doet om 
daar zo snel mogelijk op in te grijpen. Is bij de gemeente in beeld welke personen een gevaar 
voor zichzelf en voor hun omgeving zijn? 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of onder de auto-inbraken ook de diefstal van 
sturen en airbags valt?  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) is bezorgd over de stijgende wapenhandel en -bezit, omdat 
dit tot verdere criminalisering leidt. Juist daar zit het pijnpunt van deze cijfers.  
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) merkt op dat het aantal winkeldiefstallen met 76% is 
gestegen. Is er voldoende capaciteit bij de politie om de aangiftes adequaat af te handelen?  
 
De heer Woudsma (CDA) vindt de stijging van het aantal auto-inbraken een zorgelijke ontwikke-
ling. Regionaal is dit ook een probleem, omdat Gooise Meren tot de top 5 stijgers hoort. Dit 
behoeft de nodige aandacht.  
 
Eerste termijn college  
Burgemeester Meijer gaat in op de door de commissie genoemde punten: 

  Voor de rapportages is het college afhankelijk van wat beschikbaar is in de systemen. De 
burgemeester zegt toe te kijken hoe de verschillende rapportages beter op elkaar aan kunnen 
sluiten en dat voor zover mogelijk dezelfde eenheden worden gebruikt. Dit zal in een volgend 
overzicht zichtbaar zijn.  

 Procentueel is de toename van het wapenbezit explosief, absoluut is het – gelukkig – relatief 
beperkt, overzichtelijk en beheersbaar. Tegelijkertijd is elk wapen er een teveel. De gemeente is 
met ondermijning en georganiseerde criminaliteit wat strakker geworden. Daar komt het 
wapenbezit in naar voren. Dit beïnvloedt de cijfers. Tegelijkertijd komt dit dus voort uit een 
goede aanpak. De burgemeester ziet geen reden er op dit moment iets aan te doen. Voor wat 
betreft de jeugd speelt hetzelfde verhaal. De verharding in grote steden is niet zichtbaar in deze 
gemeente. Dus ook hier is geen indicatie om een andere aanpak te volgen. Daarnaast doet de 
gemeente al veel aan ondersteuning van de jeugd.  

 Voor wat betreft verwarde personen heeft een buurt vaak last van onaangepast gedrag. Dit heeft 
vooral impact als men er direct mee te maken heeft. De burgemeester is onder de indruk van 
hoe de samenleving daar over het algemeen mee omgaat en afvangt voor de gemeente. 
Wanneer het een melding wordt, is er over het algemeen sprake van grensoverschrijdend 
gedrag. Dit behoeft aandacht. Daarom wordt binnen de gemeente Huizen zorg en veiligheid 
gecombineerd. De nieuwe Wet vggz maakt meer inzichtelijk wat er werkelijk speelt en kan 
hierop actie worden ondernomen. De toename in de cijfers is ook het gevolg van een andere 
registratiemethode van de politie. Om dus een goed beeld te krijgen, is informatie over meerdere 
jaren nodig.  

 Onder auto-inbraken valt het stelen van de auto als geheel, maar ook de onderdelen van een 
auto. Landelijk gezien is dit nog relatief beperkt. Met de politie vindt een integrale aanpak – dus 
ook met eventuele betrokken ondernemers – plaats van de hotspots. Er zijn ook hotspots waar 
gekeken wordt of er met tijdvakken gekozen kan worden voor een andere aanpak. Het goede 
nieuws is dat er ook al mensen zijn aangehouden.  

 Gezien de politiecapaciteit kan niet op iedere winkeldiefstal worden gerechercheerd. Daarom zal 
door de politie worden gedifferentieerd op basis van een snelle analyse, waarna gekozen kan 
worden voor de meest passende aanpak.  

 
Tweede termijn commissie 
De heer Doorn (ChristenUnie) benoemt de volgende punten: 

 De heer Doorn is gerustgesteld dat de toename in wapenbezit een gevolg is van een effectieve 
aanpak.  

 De daling van het aantal woninginbraken is positief. De inzet op preventie blijkt effectief te zijn.  
 

De heer Holtslag (VVD) memoreert zijn vraag over overlast door niet-verwarde personen. 
Mogelijk dat inzicht in deze cijfers duidelijk maakt dat dit type overlast groter is dan die van 
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verwarde personen. Graag hoort de heer Holtslag de visie van de burgemeester.  
 
Tweede termijn college  
Burgemeester Meijer geeft aan de cijfers met betrekking tot overlast door niet-verwarde 
personen mee te nemen in een volgend overzicht. Overlast door verwarde personen zijn de 
meest in het oog springende en meest ingrijpende maatschappelijke punten. De categorie zoals 
bedoeld door de heer Holtslag is her en der verspreid, maar zit ook in de categorie ‘verward 
gedrag’. Omdat dit minder impact heeft, kan de gemeente hierop maar beperkt sturen.  
 
De voorzitter sluit de discussie af.  
 

7.6 Mededeling burgemeester Meijer jaarcijfers veiligheid 2019 en evaluatie jaarwisseling 
2019-2020 
Eerste termijn commissie 
De heer Holtslag (VVD) gaat afzonderlijk in op de jaarcijfers veiligheid 2019 en de evaluatie 
jaarwisseling.  
 
Jaarcijfers veiligheid 2019 

 Voor wat betreft de drugshandel is de APV aangescherpt. Wat is tot nu de ervaring op het 
gebied van handhaving? Kan de gemeente de handhaving aan?  

 Het aantal verkeersongevallen is groot. In de commissie Fysiek Domein is een lijst met 
gevaarlijke punten in Huizen besproken. Verkeersveiligheid verdient de aandacht. Dit onderwerp 
leeft ook enorm bij de inwoners. Het verdient aanbeveling dit onderwerp ook in deze commissie 
te bespreken. Kan het college meer vertellen hoe zij notoire verkeersonveilige situaties aan wil 
pakken? 

 
Evaluatie jaarwisseling 

 De heer Holtslag (VVD) is blij verrast door de scherpe reactie van de burgemeester op dit 
onderwerp door onder andere aangifte te doen van gemeentelijke vernielingen, alsmede door 
het uitloven van een beloning. In hoeverre zou het uitgeven van een beloning ook in andere 
gevallen ingezet moeten of kunnen worden? Daarnaast vraagt de heer Holtslag aandacht voor 
de toonzetting in het persbericht die weinig negatief was en welk beeld de gemeente bij de 
inwoners achterlaat.  

 Raadsleden hebben meegelopen met de boa’s op het moment dat vuurwerk nog niet overal 
afgestoken mocht worden. Dit was zeer indrukwekkend. De boa’s gingen positief en deskundig 
met de situatie om. Het roept tegelijkertijd de vraag op of de mogelijkheden die landelijk aan 
boa’s zijn geboden in voldoende mate in Huizen middels de APV en in de toerusting worden 
benut.  

 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft een jaar eerder vragen gesteld naar aanleiding van de pilot 
van deurbellen met videocamera. Destijds zou onderzocht worden in hoeverre dit in Huizen 
toegepast zou kunnen worden, ook in combinatie met een subsidie beschikbaar gesteld door het 
ministerie. Wat is de stand van zaken hieromtrent? 
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) vraagt hoeveel manuren er benodigd zijn op het moment 
dat een verward persoon grensoverschrijdend gedrag laat zien. Er zijn dan namelijk veel 
hulpdiensten betrokken om de situatie op te lossen. Is er voldoende capaciteit beschikbaar? Dit 
in combinatie met de toename van het aantal verwarde personen.  

Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) geeft aan dat in de bijeenkomst voorafgaand 
aan deze vergadering dit onderwerp duidelijk is besproken.  

De heer Schaap (Transparant Huizen) heeft er behoefte aan de gespecificeerde kosten te 
weten.  

De heer Koning (Leefbaar Huizen) geeft aan dat het gaat om het aantal meldingen en 
niet om het aantal personen.  

 
 Eerste termijn college  

 Burgemeester Meijer gaat in op de vragen: 
 Gedrag van verwarde personen is heel breed in intensiteit en omvang. De politie houdt niet bij 

wat het aantal uren is, maar wel de meldingen; omdat zij het op willen lossen. De burgemeester 
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vraagt zich af wat het nut is van inzage in de kosten, omdat alles erop gericht is dit zo snel 
mogelijk bij de politie weg te halen om die capaciteit voor andere zaken vrij te spelen. Het is 
namelijk geen veiligheidsprobleem; dit hoort bij de zorg. Het is een stevig probleem, tegelijkertijd 
is de verwachting dat de komende jaren de goede kant op gaat.  

 Het is de burgemeester niet bekend wat de stand van zaken is met betrekking tot de pilot.  
 De burgemeester dankt voor de waardering voor de aanpak door boa’s door dingen net iets 

anders te doen. Met betrekking tot het persbericht: door snelheid gaan zaken in de 
communicatie soms onhandig. De burgemeester ageerde met name op de vernielingen in het 
algemeen. In de begroting is hiervoor € 20.000 opgenomen. Tegelijkertijd is het vreemd dat voor 
vernielingen een begrotingspost wordt opgenomen. Het voorstel is dit bedrag uiteindelijk op € 0 
te zetten.  

 ‘Ongevallen op de weg’, deze post hoort bij de portefeuille Verkeer en Openbare Ruimte. Het 
beleid is dat wanneer het een hotspot is, dit de nodige aandacht heeft. Wanneer hier behoefte 
aan is zal de burgemeester de portefeuillehouder verzoeken deze informatie middels een memo 
aan de commissie te verstrekken.  

 De landelijke regelgeving is leidend voor de bevoegdheden van boa’s. De burgemeester is van 
mening dat de huidige situatie adequaat is.  

De heer Holtslag (VVD) vraagt of de gemeente alle mogelijkheden, die landelijk mogelijk 
zijn, heeft benut om boa’s toe te rusten. Daarnaast is de heer Holtslag benieuwd naar de 
memo over de hotspots.  
De heer Woudsma (CDA) is van mening dat deze informatievoorziening via een andere 
commissie loopt. Om het zuiver te houden, is de suggestie dit via de commissie Fysiek 
Domein te laten lopen.  
De heer Holtslag (VVD) is van mening dat veiligheid bij deze commissie hoort. Gezien 
wat er leeft bij inwoners heeft dit onderwerp topprioriteit.  
De heer Woudsma (CDA) geeft aan dat het CDA geen behoefte heeft aan de memo. Er 
is een onderscheid in verkeersveiligheid en veiligheid in algemene zin. Verkeersveiligheid 
wordt besproken in de commissie Fysiek Domein, omdat dit te maken heeft met onder 
andere CROW-normen.  
De heer Holtslag (VVD) vraagt de heer Woudsma waarom deze verkeersongevallen wel 
op de lijst staan.  

 Burgemeester Meijer geeft aan dat de afspraak is dat in de commissie waarin het hoofdonder-
werp zit, dat onderdeel daarin meegenomen wordt. De burgemeester zal het verzoek voor een 
informatiememo bij de portefeuillehouder neerleggen.  
In 2019 is in deze commissie besproken wat de mogelijkheden zijn aangaande boa’s. De 
burgemeester benadrukt nogmaals dat de boa’s adequaat hun werk kunnen doen.  
 
De voorzitter sluit de discussie af.  

 
7.7 Mededeling wethouder Rebel over relatie bedrijven 2020 betrokken bij het 

integriteitsdossier en actuele stand van zaken afwikkeling tegoeden 
 Dit agendapunt is aangemeld door de fractie van GroenLinks.  
  
 Eerste termijn commissie 
 De heer Korzelius (GroenLinks) geeft aan dat deze notitie een onbevredigend gevoel geeft. Aan 

organisaties is gevraagd een factuur te sturen zonder dat daar een prestatie tegenover stond. 
Een organisatie zou aan moeten kunnen voelen dat dit niet in de haak is. Deze bedrijven kunnen 
niet buiten schot blijven. In de notitie staat dat de gemeente die bedrijven pas uitgesloten 
kunnen worden als er sprake is van een veroordeling of een slechte financiële situatie. Bij een 
aanbesteding kunnen bedrijven worden uitgenodigd een offerte te doen. De heer Korzelius gaat 
ervan uit dat deze bedrijven uitgenodigd worden.  

 
 In de notitie staat dat er een grote vordering is bij een andere leverancier ‘waar geen zaken 

meer mee worden gedaan’. Het is opvallend dat dit bedrijf wel uitgesloten kan worden, omdat er 
geen sprake is van een veroordeling, dan wel slechte financiële situatie. Kan de 
portefeuillehouder hier een toelichting op geven? 

 
 Mevrouw Prins (VVD) is blij dat er met drie bedrijven geen zaken meer wordt gedaan. De 

wethouder heeft in de notitie goed uitgelegd hoe het zit met de wettelijke uitsluitingsgronden. 
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Tegelijkertijd is het onprettig dat er met elf andere bedrijven wel weer zaken gedaan worden. 
Deze bedrijven hebben wel meegedaan, maar hebben zichzelf of een ambtenaar niet verrijkt. De 
VVD is er voorstander van ook andere bedrijven te benaderen, omdat de dienstverlening niet 
dusdanig specifiek is dat alleen de genoemde bedrijven de diensten kunnen leveren.  

 
 Met het bedrijf waar een grote vordering openstaat, is een juridisch geschil. Hier kan de 

wethouder geen informatie over geven. Mevrouw Prins stelt het wel op prijs op de hoogte 
gebracht te worden wanneer de casus voor de rechter komt.  

 
De heer Woudsma (CDA) vindt de woorden van mevrouw Prins, aangaande het uitsluiten 
van bedrijven, hard. 
Mevrouw Prins (VVD) memoreert gezegd te hebben te kijken of er andere bedrijven zijn. 
De heer Woudsma (CDA) geeft aan dat mevrouw Prins daarmee impliceert om bedrijven 
uit te sluiten. De heer Woudsma steunt de notitie en is blij met hoe het er nu voor staat.  

 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt waarom er geen bedrag is genoemd bij de 
vordering met het bedrijf waarmee een juridisch geschil is, terwijl er bij een andere vordering wel 
een bedrag is genoemd.  
 
Eerste termijn college  
Wethouder Rebel beantwoordt de gestelde vragen: 

 Het is een moeilijke situatie, maar de gemeente heeft geen andere keuze op basis van de 
Aanbestedingswet. Er zijn expliciete uitsluitingsgronden benoemd. Daarom kunnen de in de 
notitie genoemde elf bedrijven niet uitgesloten worden. Deze krijgen dan ook de gelegenheid 
mee te dingen bij een aanbesteding. Wanneer deze bedrijven uitgesloten zouden worden, kan 
de gemeente hier juridisch op worden aangesproken. Aanvullend: deze bedrijven hebben 
meegewerkt aan iets wat de gemeente hen heeft verzocht: het versturen van facturen. 
Overigens zijn de gefactureerde werkzaamheden uitgevoerd, dan wel heeft creditering zonder 
problemen plaatsgevonden.  

 Het bedrag van de grote vordering is niet genoemd, omdat dit telkens muteert op basis van de 
onderhandelingen, ook tussen advocaten. Het is daarom niet zinvol een bedrag te noemen. De 
openstaande vorderingen zullen overigens via de jaarrekening worden verantwoord. De 
wethouder zal de raad op de hoogte brengen wanneer deze casus door een rechter wordt 
behandeld.  

 De heer Korzelius (GroenLinks) heeft gevraagd waarom een specifiek bedrijf wel is uitgesloten. 
Dit betreft een zaak die door de rechter is behandeld; veroordeling heeft nog niet 
plaatsgevonden.  (noot commissiegriffier: de civiele zaak start binnenkort, een dagvaarding is in 
voorbereiding) 

De heer Korzelius (GroenLinks) benadrukt dat deze casus niet voldoet aan de criteria 
voor uitsluiting.  

 Wethouder Rebel geeft aan dat er op dit moment een juridisch geschil is.  
De heer Korzelius (GroenLinks) geeft aan dat er pas sprake kan zijn van uitsluiting bij 
een veroordeling. De conclusie is dat als er een juridisch geschil is een bedrijf uitgesloten 
kan worden.  

 Wethouder Rebel geeft aan dat uitsluiting alleen kan bij een onherroepelijke veroordeling. In dit 
specifieke geval is het niet verstandig met dit bedrijf zaken te doen.  

De heer Korzelius (GroenLinks) zegt dat er twee soorten aanbestedingen zijn: openbaar 
en op uitnodiging. De gemeente kan – zoals mevrouw Prins ook aangaf – ook andere 
bedrijven benaderen.  

 Wethouder Rebel geeft aan dat alle bedrijven in de gelegenheid worden gesteld in te schrijven. 
Het aanbod is overigens niet heel groot. Dat betekent dat het aantal inschrijvingen summier is; 
ook deze elf bedrijven schrijven zich in. Samengevat betekent het dat het praktisch en juridisch 
niet mogelijk is deze bedrijven uit te sluiten.  

De heer Korzelius (GroenLinks) benadrukt dat het een heel onbevredigend gevoel geeft. 
Binnen de gemeente heeft een ontslag plaatsgevonden op basis van niet-integer 
handelen; er vindt een cultuuromslag plaats. En tegen bedrijven die medeplichtig zijn 
geweest, is geen sanctie ingesteld. Dit is buitengewoon te betreuren.  
De heer Lekkerkerker (D66) vat samen dat de betreffende bedrijven een fout hebben 
gemaakt en teruggekeerd zijn op hun schreden. De gemeente moet durven te vergeven 
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en naar de toekomst te kijken. Wanneer er een geschil ontstaat, stopt de samenwerking. 
Dus het is goed te beargumenteren dat er in de toekomst met deze elf bedrijven 
samengewerkt kan worden; en met de bedrijven waar een geschil is, kan dat niet.  

 
 De voorzitter sluit de discussie af.  

 
7.8 Mededeling wethouder Verbeek over overzicht beleid en maatregelen met betrekking tot 

cultuur 
  Dit agendapunt is aangemeld door de fractie van GroenLinks.  
 
 Eerste termijn commissie 

 De heer Korzelius (GroenLinks) dankt de wethouder voor de uitvoerige opsomming van 
activiteiten. Een cultuuromslag heeft te maken met de manier van leidinggeven, 
verantwoordelijkheid krijgen en nemen en het aanspreken op zaken die aan de orde zijn. Kan er 
bijvoorbeeld aan het einde van het traject een onderzoek (interviews) gedaan worden naar het 
effect van de omslag voor de organisatie.  
 
Mevrouw Prins (VVD) geeft aan dat de scope op integriteit en transparantie beperkter is bij de 
raad dan bij het college. In het kader van de discussie over de integriteit heeft de raad gevraagd 
naar een overzicht van de maatregelen. Mevrouw Prins dankt de wethouder voor dit overzicht. 
Mevrouw Prins is positief over het besluit van het college op 21 januari 2020 om een register 
voor nevenfuncties te openen. Dit was langere tijd de wens van de VVD. Nu heeft mevrouw 
Prins alleen een overzicht van de nevenfuncties van het college kunnen vinden. Zij vraagt 
aandacht om dit breder te trekken en zorg te dragen dat iedereen bekend wordt met dit register.  
 
Het is goed dat andere vormen van integriteitsschending – intimidatie, pesten, discriminatie – 
zijn meegenomen in de notitie. Daarnaast worden er veel bewustwordingsactiviteiten 
georganiseerd. Hoe blijft de wethouder op de hoogte van de voortgang? Hoe wordt bekend wat 
de effecten hiervan zijn? Is er een 0-meting gedaan?   
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of er nieuw beleid is opgesteld naar aanleiding 
van het integriteitsdossier. En zo ja, wat is er nieuw? 
 
De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat ook bij de PvdA de vraag leeft wat er nieuw is. 
Daarnaast is de vraag in hoeverre bijvoorbeeld de workshops verplicht zijn voor medewerkers 
en wat de continuïteit daarvan is. I.c. zijn het eenmalige acties of wordt dit geborgd binnen 
beleid?  
 
Eerste termijn college  
Wethouder Verbeek dankt voor de complimenten en gaat in op de vragen van de commissie: 

 Het meten van de effecten gebeurt op verschillende manieren.  
 De medezeggenschapsraad is met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

gestart.  
 De Arbeidsinspectie heeft op basis van onderzoek positief geoordeeld.  
 Uiteindelijk zijn de activiteiten erop gericht om het beter te maken voor de inwoners. In 

dat kader is er landelijk onderzoek gedaan: ‘Waar staat je gemeente’. Huizen heeft op 
enkele punten een plus gescoord. Ook in de benchmark staat de gemeente er goed 
voor. De wethouder zal de onderzoeksresultaten met de commissie delen.  

 Naar aanleiding van de vraag wat nieuw en bestaand is, geeft de wethouder aan dat 
een aantal punten natuurlijk bestaand zijn. Tegelijkertijd is er veel inspanning verricht 
om te werken aan bijvoorbeeld een veilige werksfeer. De workshops bijvoorbeeld zullen 
gecontinueerd worden, zodat de cultuuromslag geborgd kan worden.  

 Een aantal zaken zijn verplicht, waaronder de workshops en trainingen ten aanzien van 
de financiële processen en control, alsmede de bewustwordingsactiviteiten in het kader 
van het ondermijningsbeleid.  

 Pesten en discriminatie zijn meegenomen. Deze onderwerpen spelen in iedere 
organisatie en groep mensen. Als organisatie moet je hier aandacht voor hebben om dit 
uit te kunnen sluiten en ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen.  

 De nevenfuncties staan op de website (https://www.huizen.nl/bestuur/organigram-van-
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gemeente-huizen_3489/).  
 

 Tweede termijn commissie 
 De heer Korzelius (GroenLinks) is blij met het MTO. Gezien de opzet zou dit een 0-meting 
kunnen zijn. Wanneer dit onderzoek na verloop van tijd herhaald wordt, moet zichtbaar worden 
wat er veranderd is. Overigens was het MTO niet meegenomen in het overzicht met beleid en 
maatregelen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt zich af of het MTO wat op vrijwillige basis wordt afgenomen een 
goed objectief beeld geeft van de organisatieverandering. Mevrouw Prins heeft er problemen 
mee dat er zoveel dingen worden gedaan, maar dat eigenlijk niet bekend is of de organisatie de 
goede kant op gaat. Mevrouw Prins is van mening dat het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ 
geen relatie heeft met de organisatieverandering.  

Mevrouw Vos-Breel (CDA) zegt dat het vooral heel belangrijk is dat het gesprek met alle 
lagen binnen de gemeente gevoerd wordt en blijft worden. Daarbij is het belangrijk 
duidelijk neer te zetten wat de doelen zijn en wat voor soort organisatie de gemeente wil 
zijn. Cultuur en gedrag zijn nooit 100% te meten. Dus in gesprek zijn en blijven is het 
meest belangrijk. Mevrouw Vos-Breel spreekt de behoefte uit op de hoogte gehouden te 
worden. 

 Tweede termijn college  
 Wethouder Verbeek geeft aan dat de cultuuromslag een continu proces is. Het college blijft dit 
meten, monitoren en blijft zorgdragen voor de continuïteit van de activiteiten. Het college ziet dat 
het voor medewerkers belangrijk is en op prijs gesteld wordt. Het is het college er veel aan 
gelegen het gevoel van veiligheid en een prettige werksfeer te stimuleren. De wethouder zal de 
commissie periodiek op de hoogte houden.  
 
De voorzitter sluit de discussie af.  

 
7.9 Mededeling wethouder Verbeek over aangifte lekken informatie aan de pers en seponeren 

van die aangifte 
 Dit agendapunt is aangemeld door de fractie van het CDA.  
 
 Eerste termijn commissie 
 De heer Woudsma (CDA) geeft aan dat het CDA van mening is deze informatie over het 

functioneren van medewerkers niet op straat hoort te komen; zeker niet als het onderwerp van 
onderzoek is. De aangifte door het college heeft hier echter geen betrekking op. Het is logisch 
dat het OM daarom aangeeft dit niet te onderzoeken. Het is het CDA een raadsel waarom er 
aangifte is gedaan. Belangrijker nog, in de raadsvergadering van 26 september 2019 heeft de 
wethouder toegezegd dat er nagedacht zal worden over een protocol over hoe er in 
voorkomende gevallen slagvaardig kan worden gereageerd. Wat is de stand van zaken 
hieromtrent? 

Mevrouw Prins (VVD) geeft aan dat de heer Rebel (fractievoorzitter CDA) erop stond dat 
er aangifte gedaan moest worden. Wat bedoelt de heer Woudsma nu precies? 

De heer Woudsma (CDA) memoreert dat er twee lekken zijn geweest, die de heer Rebel in zijn 
betoog tijdens de raadsvergadering heeft genoemd. Het gaat het CDA met name over het 
tweede lek, omdat er hangende een lopend onderzoek melding is gedaan, informatie gelekt, 
over ambtenaren. Het CDA heeft toen aangegeven dat daar aangifte voor gedaan moet worden.  

De heer Van der Pas (PvdA) kan zich herinneren dat het een directe reactie was op een 
krantenartikel. Mogelijk is er aangifte gedaan op basis van de verkeerde informatie. Is dat 
wat de heer Woudsma bedoelt? 

 De heer Woudsma (CDA) bevestigt dit.  
Mevrouw Prins (VVD) kan zich herinneren dat het over een mail ging. Mevrouw Prins 
vindt het knullig dat er een mail is verzonden aan alle medewerkers, zonder de 
kwalificatie vertrouwelijk of geheim.  

 
 Eerste termijn college  

Wethouder Verbeek geeft aan dat het toegezegde protocol vervat is in een Afwegingskader 
informatielekken. Deze is nog in behandeling. In dit afwegingskader zullen de stappen worden 
benoemd die genomen moeten worden in het geval van lekken van vertrouwelijke informatie of 
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interne berichten naar derden – externe partijen of de pers. Per casus kunnen de feiten en 
omstandigheden verschillen. Daarom kan er geen sprake zijn van standaardacties.  

 
 De voorzitter sluit de discussie.  

 
8. Financiële overzichten commissie 

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn. 
 

9.  Vaststellen toezeggingenlijst 
 Het betreft de toezeggingen tot en met 9.  
 
 De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat toezegging 8 inmiddels is behandeld.  
 
 De voorzitter constateert dat toezegging 8 wordt afgevoerd. 
 
 De voorzitter constateert dat toezegging 7 is afgehandeld en wordt derhalve afgevoerd. 
 
 De toezeggingenlijst wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.  
 
10. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter constateert dat er geen punten zijn voor de rondvraag en sluit de vergadering om 
22.22 uur. 

 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2020. 
 
 
De voorzitter, De commissiegriffier, 
 


