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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
 

2. Mededelingen 
De voorzitter vervangt de heer Meijerman in zijn functie als voorzitter. De voorzitter heeft geen 
berichten van verhindering ontvangen.  
 
De heer Lekkerkerker (D66) heeft bedenkingen bij het feit dat de voorzitter op het gemeentehuis 
zit en ziet hier niet direct de noodzaak van. De reden namelijk waarom de commissieleden 
vanuit huis de vergadering volgen betreft de avondklok. De voorzitter geeft aan dat dit conform 
de instructies is. Mevrouw Vos (CDA) vindt het logisch dat de voorzitter, griffier en commissie-
griffier bij elkaar op het gemeentehuis zijn. Zij organiseren namelijk de vergadering en kunnen 
direct schakelen wanneer er iets misloopt.  
 

3. Vaststellen vergaderorde 
De voorzitter deelt mee dat er twee mededelingen aan de agenda zijn toegevoegd. Dit betreffen: 

• 7.6, de mededeling van de burgemeester over het ingestelde COVID-advies-team; 
• 7.7, de mededeling van de burgemeester over de eerste ervaringen met de avondklok. 

 
De vergaderorde is aldus vastgesteld. 
 

4. Vaststellen resumés 
 
4.1 Resumé commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 26 november 2020 

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

 
4.2 Notulen commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 26 november 2020 

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

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

De aangemelde mededelingen worden behandeld tijdens deze vergadering.  
 
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

De voorzitter constateert dat er geen mondelingen mededelingen zijn. 
 

5.3 Vragen aan het college  
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen voor het college zijn ingediend.   
 

6. Spreekrecht voor burgers 
 De voorzitter merkt op dat er geen gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht.  
 
7. Behandelpunten 
 
7.1 Presentatie van/over de politie over het nieuwe wijkteam, het jaarplan en het aankomende 

nieuwe uitvoeringsprogramma 
De voorzitter heet mevrouw Van den Bogaert en de heer Van de Voorde welkom. Zij zijn als 
teamchef van het basisteam Gooi en Vechtstreek Noord verantwoordelijk voor dit gebied waarin 
ook de gemeente Huizen valt. In de presentatie krijgen de commissieleden een terugblik op 
2020 voor wat betreft de veiligheidsthema’s van de gemeente Huizen en overige thema’s en 
issues. Vervolgens wordt in de vooruitblik gekeken naar de plannen voor 2021. Deze zijn al in 
gang gezet. Hierna is er ruimte voor vragen. 
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 Na een introductie van de teamleiding en het wijkteam besteedt mevrouw Van den Bogaert in de 

terugblik op 2020 aandacht aan de HIC-misdrijven (waaronder de woninginbraken), de jeugd-
overlast, zorg en veiligheid (PGA – Persoonsgerichte Aanpak en personen met verward gedrag), 
georganiseerde ondermijning en criminaliteit en CTER: 

• Het aantal woninginbraken is met 20% afgenomen, mede doordat mensen meer thuis zijn. 
Tegelijkertijd is er wel een toename in de horizontale fraude, zoals WhatsApp-fraude. Het wijk-
team onderzoekt hoe zij hier de vinger achter kunnen krijgen. Een groot probleem is fietsendief-
stal. Door de probleemgerichte aanpak zijn inmiddels verschillende (fietsen)diefstallen opgelost.  

• De toename jeugdoverlast is relatief laag en in lijn met het landelijk beeld. Vanwege corona zat 
veel jeugd thuis, maar tegelijkertijd was er wel overlast, omdat de jeugd zich verveelde. Dat de 
jeugdoverlast gering is toegenomen komt mede door de aanpak vanuit de gemeente, de GGD 
en de scholen. Er zijn allerlei projecten, er is een nieuw convenant met betrekking tot school-
veiligheid. Er is bijvoorbeeld ontdekt dat er in de buurt van scholen veel gedeald werd en dat 
jonge mensen met messen rondlopen.  

• Bij zorg en veiligheid speelt corona echt een negatieve rol, omdat mensen met (psychische) 
problemen en eenzame (oudere) mensen in deze periode nog meer op zichzelf komen te staan. 
Dit thema krijgt veel aandacht binnen het wijkteam, maar ook binnen de gemeente Huizen als 
sociale gemeente. Het wijkteam heeft een goede samenwerking met de GGD. Op de meldkamer 
zitten tegenwoordig triagisten, die adequaat zorg kunnen geven aan deze groep mensen.  

• Onder zorg en veiligheid valt ook stalking. Het probleem is dat stalking uit kan monden in heel 
gevaarlijke situaties. Om hier beter grip op te krijgen wordt er een goede risico-inventarisatie 
gemaakt wanneer iemand aangifte van stalking doet en ook de monitoring is verbeterd. Er wordt 
ook gekeken of er andere zorgkaders toegepast kunnen worden, omdat aanhouding van de 
stalker niet altijd de juiste oplossing is. Wellicht zijn er betere manieren om deze mensen te 
helpen. Daarnaast kijken het Openbaar Ministerie en de portefeuillehouders mee.  

• De persoonsgerichte aanpak werkt heel goed. In deze systematiek wordt gekeken naar welke 
zorg het meest passend is voor iemand die in de problemen dreigt te komen. Door de lijntjes 
kort te houden en goed in het netwerk te zitten, kan er een betere zorg worden geboden.  

• Ondermijning vraagt in deze coronaperiode om een andere aanpak van de politie: de politie 
heeft moeten leren op een andere manier naar ondermijning te kijken. Ook is er een speciaal 
ondermijningsteam opgericht, dat een aanjagende functie binnen het wijkteam heeft. Er wordt nu 
bijvoorbeeld gekeken of ondernemers daadwerkelijk klanten hebben. Kappers, nagelstudio’s, et 
cetera, lenen zich goed voor het witwassen van geld. Maar ook raadsleden of ondernemers in 
zwaar weer kunnen beïnvloed worden door mensen die via hen iets willen bereiken. Dit kan 
leiden tot een situatie waarbij iemand ongewild betrokken raakt bij de onderwereld. Er wordt 
goed integraal samengewerkt met de gemeente, de burgemeester als portefeuillehouder op dit 
onderwerp en bijvoorbeeld de Belastingdienst. Het doel is met name om ervoor te zorgen dat 
bestaande ondernemingen niet worden gebruikt voor witwassen, maar dat het goede 
ondernemingen worden.  

• CTER omvat contra-terrorisme, extremisme en radicalisering, maar ook thema’s als polarisatie. 
Dat laatste is met name zichtbaar in de media. Corona heeft ook hierop een negatieve invloed. 
Omdat de gemeente een verleden kent met uitreizigers, wordt op dit thema goed vinger aan de 
pols gehouden. Ook pedohunters hebben de aandacht. Zij spelen eigen rechter wanneer ze 
vermoeden dat iemand zich inlaat met pedofilie. Dit geeft veel onrust, mensen worden 
beschadigd door bijvoorbeeld berichten op sociale media.  
 
De heer Van de Voorde gaat in op de overige issues en thema’s. Zoals mevrouw van den 
Bogaert al aangaf heeft corona gezorgd voor een verschuiving op het gebied van criminaliteit. 
Dit heeft gevolgen gehad voor de politie-inzet. In maart 2020 werd ook de politie geacht thuis te 
werken, tenzij. Dit resulteerde in een minimale bezetting op straat. Voor het handhaven van de 
noodverordeningen, samen met de boa’s, vanaf april nam de politie op straat weer toe. Op dit 
moment is er meer politie dan anders op straat. Dit legt veel druk op de politie, ook omdat de 
politie voor de handhaving als ME kan worden ingezet. Dit betekent ook dat de politie in overleg 
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met het bestuur keuzes moet maken in de taken die worden uitgevoerd. Een voorbeeld is dat 
verkeerscontroles op een lager pitje zijn komen te staan.  
 
Vervolgens maakt de heer Van de Voorde een vooruitblik naar 2021.  

• Omdat gesignaleerd werd dat de politiemensen zich minder betrokken voelden, is ervoor geko-
zen om van incidentgericht (op basis van meldingen) naar gebiedsgebonden te gaan werken. Er 
wordt gesurveilleerd op basis van thema’s die door de wijkagenten worden aangegeven. Dit ver-
sterkt de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De wijkagenten krijgen hierdoor een betere onder-
steuning en behalen betere resultaten.  

• Dit betekent concreet ook voor de gemeente Huizen dat de betreffende 15 à 20 politiemensen 
vanuit het politiebureau in Huizen zullen gaan werken. De verwachting is dat dit de resultaten 
van het gebiedsgebonden werken een boost geven.   
 
De voorzitter geeft de commissieleden de gelegenheid vragen te stellen. De vragen worden per 
onderwerp weergegeven. 
 
Zorg en veiligheid 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) gaat in op de toename met 69% van het aantal verwarde 
personen als gevolg van de coronamaatregelen. Is dit signaal besproken met de betrokken 
organisaties in het kader van preventie? Ondanks dat het te verklaren is, is het voor de mensen 
zelf en voor hun omgeving zorgwekkend.  
Mevrouw Van den Bogaert beaamt dat het zorgwekkend is. Zelfs mensen die mentaal en fysiek 
gezond zijn ervaren de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen. De stijging met 69% is 
significant. Vanuit zorg voor deze groep is de politie vanzelfsprekend in overleg met zorginstel-
lingen. Dat heeft er ook in geresulteerd dat mensen gepaste zorg krijgen op het moment dat er 
iets speelt, maar ook wordt er in de preventie gekeken wat de mogelijkheden zijn. Ook de 
overheid heeft aandacht voor deze problematiek.  
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt aanvullend of de meldingen dezelfde mensen 
betreffen of telkens andere mensen.  
Mevrouw Van den Bogaert geeft aan dat het aantal meldingen is gestegen, omdat mensen meer 
thuis zijn en het hen opvalt dat iemand problemen heeft. Natuurlijk zijn er een aantal mensen die 
stelselmatig in de meldingen terugkomen. Voor deze groep wordt via de wijkagent getracht een 
passende oplossing te vinden.  
 
De heer Van der Pas (PvdA) signaleert een stijging in het aantal verwarde personen. Corona 
versterkt dit. Is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen mensen die psychische 
problemen hebben en mensen die bijvoorbeeld als gevolg van dementie verward gedrag 
vertonen?  
Mevrouw Van den Bogaert geeft aan dat het beide groepen betreft. De meldingen van ouderen 
met dementieklachten stijgen, omdat de zorg wat minder is op dit moment. Maar de stijging in 
meldingen betreft ook de mensen die echt goed in de war zijn. Bij sommige verwarde personen 
wordt het steeds erger. Voordat hier een goede oplossing voor is gevonden, is er soms een 
reeks aan meldingen die dit cijfer omhoogdrijven. Bij de start van corona gingen meer mensen 
echt voor elkaar zorgen. Dat wordt nu wel weer wat minder.  
De heer Van der Pas (PvdA) herkent dat de problematiek uitermate complex is. Tegelijkertijd is 
het positief dat er passende zorg gezocht wordt voor deze groep mensen.  
 
De heer Schaap (Transparant Huizen) vraagt in hoeverre bij de politie bekend is wat de goede 
route naar optimale hulp voor verwarde mensen is.  
Mevrouw Van den Bogaert benadrukt dat de politie geen psycholoog of psychiater is, maar het 
verlenen van hulp aan mensen die dit nodig hebben, valt onder de taken van de politie. De 
politie probeert de juiste zorg te zoeken. Mensen die in de war zijn worden onderzocht door een 
psychiater c.q. psycholoog. Vervolgens is het aan de zorg wat de best passende hulp is. Ook 
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het thuisfront of het eigen zorgkader spelen hier een rol in. De zorg aan verwarde personen is 
een samenspel tussen de politie, de gemeente, de GGD en alle partners om de politie heen.  
De heer Schaap (Transparant Huizen) doet de suggestie nauwer samen te werken met 
psychologen van de GGD, omdat deze groep mensen een specifieke behandeling nodig heeft. 
De heer Schaap heeft inmiddels persoonlijk ervaren dat mensen soms op de verkeerde plek 
terechtkomen en langer dan nodig moeten wachten op een behandeling.  
Mevrouw Van den Bogaert beaamt dat dit inderdaad schrijnende situaties zijn. Tegelijkertijd 
spant de politie zich in om te zorgen dat deze mensen adequate hulp krijgen en spreekt de hoop 
uit dat het gaandeweg beter wordt.  
 
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
De heer Van der Pas (PvdA) signaleert in het kader van ondermijning dat corona invloed heeft 
op fraude, maar dat de onderwereld ook vak kan krijgen op ondernemers in zwaar weer. Kan de 
gemeenteraad in de bestrijding iets betekenen?  
De heer Van de Voorde heeft als leidinggevende bij de districtsrecherche twaalf jaar ervaring op 
het gebied van ondermijning. De heer Van de Voorde herkent het beeld wat de heer Van der 
Pas schetst. Ondernemers kunnen eigenlijk niet genoeg gewaarschuwd worden voor aanbie-
dingen die “te mooi om waar te zijn” zijn. De heer Van de Voorde is er voorstander van om in 
samenwerking met de gemeente ondernemers te wijzen op dit gevaar. De verwachting is dat 
ondernemers een langere periode kwetsbaar zullen blijven, ook als corona onder controle is.  
 
Gebiedsgebonden en wijkgericht werken 
De heer Holtslag (VVD) memoreert dat er in 2018 met de CDA-collegae is gesproken over de 
uitbreiding van het aantal wijkagenten. In de presentatie is de heer Holtslag in positieve zin 
opgevallen dat er gekozen wordt voor de organisatie naar de wijk. Kan dit meer zichtbaar 
gemaakt worden voor de inwoners? De heer Holtslag is bestuurslid van een buurtpreventie-
vereniging. Met de wijkagent is er uitstekend contact. Tegelijkertijd zou de heer Holtslag het 
waarderen als de wijkagenten meer fysiek zichtbaar zijn.   
Mevrouw Van den Bogaert geeft aan dat op dit moment vanwege de avondklok en de rellen veel 
menskracht wordt weggetrokken. Daarnaast waren er in het team veel besmettingsgevallen. Dit 
betekent dat de afgelopen periode pittig is geweest voor het team. Mevrouw Van den Bogaert 
waardeert de oproep van de heer Holtslag en geeft aan dat het ook zeker de intentie is om de 
verbinding met de wijk te leggen. Bij deze omslag in een andere manier van werken, worden 
door het managementteam de collega’s betrokken. Mevrouw Van den Bogaert signaleert dat het 
team enthousiast wordt, omdat ze weer eigenaarschap krijgen in een wijk. Dit betekent een win-
winsituatie: de burgers gaan meer politiemensen zien, die herkenbaar zijn; voor de collega’s is 
het werk leuker, omdat de problematiek in de wijk beter en integraal aangepakt kan worden.  
 
De heer Van der Pas (PvdA) is positief over deze ontwikkeling. Enerzijds maakt dit het werk 
leuker. Anderzijds kunnen door het contact met de buurt problemen in de kiem gesmoord 
worden. De heer Van der Pas signaleert dat er veel vacatures zijn. Op welke termijn verwacht 
men dat deze zijn ingevuld? 
Mevrouw Van den Bogaert geeft aan dat de intentie is om voor het einde van 2021 de vacatures 
ingevuld te hebben. In 2020 is in het managementteam een wijkgebonden indeling gemaakt. Nu 
vindt de medewerkersparticipatie plaats.  
De heer Van der Pas (PvdA) doet de suggestie dat raadsleden kennis kunnen maken zodra dit 
proces is gerealiseerd. Mevrouw Van den Bogaert staat hiervoor open. 
 
Mevrouw Vos (CDA) sluit zich aan bij de vragen van de heer Van der Pas. Samen met de VVD 
heeft de fractie gepleit voor een extra wijkagent in Huizen. De fractie is blij met de 
ontwikkelingen binnen de politie. Huizen is een veilige gemeente, zeker in vergelijking met 
andere grotere gemeenten. Mevrouw Vos hoopt dat de ontwikkelingen bij zullen dragen aan een 
gevoel van veiligheid bij de inwoners. Mevrouw Vos sluit zich aan bij de zorgen van de andere 
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fracties over de groep verwarde personen. Zij nodigt de politie uit signalen af te geven voor wat 
betreft zaken waar de gemeente een aanvullende rol in kan spelen. 
Mevrouw Van den Bogaert geeft aan dat er op een aantal niveaus samenwerking is en dat er in 
dat samenspel gekeken wordt naar oplossingen.  
De heer Van de Voorde vult aan dat er in het afgelopen jaar op onderwerpen verschil van 
mening was tussen de politie en boa’s. Dit heeft het inzicht opgeleverd dat beide elkaar heel 
hard nodig hebben en dat zij naar elkaar toe gegroeid zijn. Het resultaat is een heel goede 
samenwerking, ook met de gemeente. 
 
Mevrouw Vos (CDA) heeft ook gesignaleerd dat er veel vacatures zijn. Verwacht de teamleiding 
dat het gebiedsgebonden en wijkgericht werken bijdraagt de stabiliteit? En dat er meer op 
preventie ingezet zal worden?  
Mevrouw Van den Bogaert geeft aan dat dit afhankelijk is van een aantal zaken, zoals 
carrièrekansen, mensen die wat anders willen, ouderdom en pensioen en mensen die niet blij 
zijn met veranderingen. De teamleiding spant zich in om het werkplezier te verhogen, wat een 
verbindende factor is. Mevrouw Van den Bogaert is enthousiast over dit team en de positiviteit 
die de mensen uitstralen. De teamleiding zet de structuur neer, zodat mensen gestimuleerd 
worden het eigenaarschap voor een bepaald gebied te pakken. Dit proces is nu in gang gezet. 
De heer Van de Voorn vult aan dat er naast het positieve verhaal ook een realistische kant is: bij 
de Nationale Politie stromen er tot 2026 meer mensen uit dan dat er worden opgeleid. Het beeld 
is tegelijkertijd dat wanneer het enthousiasme gestimuleerd wordt – hiervoor is brede steun in 
het team – er met minder mensen meer bereikt kan worden en er volgens de nieuwe werkwijze 
vanaf 2021 gewerkt zal worden.  
Mevrouw Vos (CDA) wenst het team alle succes toe.  
 
De heer Bource (SGP) sluit zich ook aan bij de vragen van de andere fracties en dankt de 
teamleiding voor hun woorden en hun betrokkenheid. De heer Bource herkent en waardeert de 
passie en inzet bij de politieagenten. Een mooi voorbeeld is hoe er om gegaan wordt met 
verwarde mensen. De heer Bource wenst het team veel sterkte in deze lastige tijden.  
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) spreekt zijn waardering uit over de gebiedsaanpak. De heer 
Koning kwalificeert de toename van jeugdoverlast met 22% als vrij fors. Sinds 2016 is dit 
namelijk met circa 50% gestegen. De heer Koning vraagt wat de aanpak voor de gemeente 
Huizen inhoudt. 
Mevrouw Van den Bogaert bevestigt dat iedere procent stijging er één teveel is. De stijging valt 
in die zin mee dat de landelijke trend een negatiever beeld laat zien. Dit is met name het gevolg 
van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd zijn jongeren altijd de zorg van de politie. Dit is 
bijvoorbeeld ook de reden waarom er twee jeugdagenten in het team zijn. Zij kunnen naar buiten 
en contact leggen met de jongeren. Tevens wordt er een vacature opengesteld voor een digitale 
wijkagent. De ervaring leert dat er altijd een bepaalde problematiek achter dit gedrag van 
jongeren zit. Er wordt daarom gezocht naar middelen om in verbinding met de jeugd te komen. 
Samen met de GGD zijn er projecten opgestart, er is een persoonsgerichte aanpak. Vanuit de 
gemeente wordt meegedacht hoe jongeren betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld door het 
inzetten van games.  
 
Burgemeester Meijer deelt de mening dat de samenwerking goed loopt. Daar heeft een corona 
aan bijgedragen. Burgemeester Meijer signaleert dat er en bij het politieteam en bij de 
gemeenteambtenaren de wil is om nog meer mooie dingen te doen. Hierdoor kunnen de andere 
partners meegenomen worden.  
 
De voorzitter sluit de discussie. 
 
 
Advies commissie: 
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De commissie heeft na beantwoording van haar vragen en een verdere toelichting van de 
burgemeester de presentatie voor kennisgeving aangenomen. 
 

7.2 Permanente adviescommissie vermindering regeldruk  
De commissie wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel een permanente advies-
commissie vermindering regeldruk in te stellen.  
  
Eerste termijn commissie 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft de volgende vragen: 

• spreker memoreert dat in de vorige collegeperiode een ad hoc commissie zich heeft gebogen 
over het vraagstuk of er binnen de APV overbodige regels zijn opgenomen. Die bevindingen zijn 
in eerste instantie naar het college gegaan voor een reactie. Vervolgens is middels een advies 
aan de raad de APV opgeschoond. Als onderdeel van het coalitieakkoord komt nu het voorstel 
om een adviescommissie vermindering regeldruk in te stellen. De ChristenUnie is van mening 
dat het verminderen van regeldruk geen doel op zich is: een regel is voor de een een belem-
mering en aan de ander biedt het bescherming. In het raadsbesluit wordt wel over overbodige 
regelgeving gesproken. Die benaming van de adviescommissie lijkt hem beter. 

• Meer aandacht voor regels is niet verkeerd. Dit geldt niet alleen voor de APV, maar voor 
verordeningen in de meest brede zin. De heer Doorn vraagt zich af of de raadsleden hier 
inhoudelijk voldoende voor zijn geëquipeerd.  

• In het raadsbesluit wordt onder punt 7 gesproken over besluiten die de adviescommissie neemt. 
Omdat het een adviescommissie betreft, vraagt de heer Doorn wat de strekking is van de 
besluiten. 

• Volgens de financiële paragraaf zijn er geen consequenties. Betekent dat ook dat er met deze 
commissie geen vergoedingen of kosten zijn gemoeid?  

 
 De heer Van Woerkom (Leefbaar Huizen) sluit zich namens de fractie aan bij de vragen van de 

ChristenUnie. Aanvullend vraagt de fractie of dit een raadsbrede commissie betreft. In punt 3 
van het raadsbesluit wordt gesproken over de deelname aan de commissie. Is er een 
minimumaantal raadsleden c.q. lijstopvolgers vastgesteld c.q. nodig?   

 
 De heer Holtslag (VVD) is namens de VVD voor dit voorstel. Dit onderwerp is meerdere keren 

besproken. Regeldruk moet niet per definitie daar zijn waar het niet nodig is. Daar kan deze 
commissie een bijdrage aan leveren. De heer Holtslag geeft ter overweging mee om meer 
structuur aan te brengen in hoe deze commissie zich tot de raad gaat verhouden. De commissie 
kan namelijk zelf bepalen wanneer er wordt vergaderd en hoe de rapportage plaatsvindt.  

 
 De heer Bource (SGP) heeft in de vorige collegeperiode plaatsgenomen en meegedacht in de 

commissie rond de APV. De perceptie was dat er heel veel regels geschrapt konden worden. De 
realiteit was anders, omdat van een aantal regels bleek dat ze nuttig of zelfs noodzakelijk zijn. 
De heer Bource verwacht niet dat met deze nieuwe commissie veel zaken opgelost zullen 
worden. Tegelijkertijd sluit de heer Bource zich aan bij de vraag of de raad voldoende 
deskundigheid in huis heeft om op al die verschillende dossiers mee te denken. De vragen die 
dit oproept: hoeveel tijdsbeslag vraagt deze commissie; in hoeverre kunnen de ambities 
waargemaakt worden?  

 
 De heer Korzelius (GroenLinks) heeft in de vorige collegeperiode ook deel uitgemaakt van de 

werkgroep. Dit heeft de heer Korzelius als plezierig ervaren. Tegelijkertijd was de oogst redelijk 
beperkt. Het voordeel is dat de kennis over de APV vergroot is. Samengevat twijfelt de heer 
Korzelius aan de meerwaarde. Op welke terreinen ziet het college mogelijkheden om, naast de 
APV, de regeldruk te verminderen?  

 
 De heer Van der Pas (PvdA) heeft de volgende vragen: 
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• De fractie doet de suggestie de naam van de commissie te wijzigen in ‘adequate regeldruk’. Dit 
betekent dat er niet per se gestuurd wordt op vermindering van regels, maar wel op adequate 
regels.  

• Wie bepaalt welke verordening(en) in de commissie worden behandeld? Hoe komt de keuze tot 
stand?  

• Afhankelijk van het onderwerp zal men een bepaalde deskundigheid in de commissie willen 
hebben. Dat zou kunnen betekenen dat de samenstelling van de commissie van het onderwerp 
afhankelijk gemaakt wordt.  

• Er wordt ondersteuning gevraagd van de griffie. In hoeverre is er voldoende capaciteit 
beschikbaar? De heer Van der Pas verwacht dat er een groot beslag op de griffie gelegd zal 
worden wanneer er bij een groter onderwerp de diepte ingegaan wordt.  

• In het stuk wordt gesproken over geheimhouding. Hoe verhouden de taken van de commissie 
zich tot deze geheimhouding?  

 
 Burgemeester Meijer is er vanuit gegaan dat het initiatief voor dit voorstel vanuit de raad kwam. 

Burgemeester Meijer oppert de mogelijkheid om naar aanleiding van de vragen van gedachten 
te wisselen hoe de raad en het college, wanneer er nieuw beleid of beleidsvoorstellen worden 
geformuleerd, dit adequaat in regels en verordeningen weg kunnen schrijven. Veel beleid wordt 
ook eens in de zoveel jaar geëvalueerd en bijgesteld. Die discussie kan kadervormend werken. 
Dan begin je namelijk bij de bron van het denken. Burgemeester Meijer stelt derhalve voor om 
middels een memo een aantal van deze aspecten nader te duiden. De vraag daarbij kan zijn of 
een commissie dan wel per se nodig is.  

 
 De heer Holtslag stelde de vraag of er niet meer structuur zou moeten zijn. Mocht er gekozen 

worden voor een commissie, is het voorstel dat de commissie daar zelf een handreiking voor 
doet. Tegelijkertijd is het ook verstandig de raad te consulteren of dit de juiste werkwijze is. Maar 
ook dit kan in een later stadium uitgewerkt worden.  

   
 De heer Doorn (ChristenUnie) heeft begrip voor het standpunt van burgemeester Meijer dat 

zaken verder uitgewerkt moeten worden. In hoeverre is het nog de bedoeling, haalbaar dit 
raadsvoorstel 11 februari 2021 tijdens de raadsvergadering te behandelen?  

 
 Burgemeester Meijer kan nog niet inschatten of de memo voor de raadsvergadering gereed is. 

Daarom is het voorstel dit onderwerp in de volgende commissieronde te bespreken. Het 
onderwerp heeft an sich geen urgentie.  

 
 De heer Doorn (ChristenUnie) verwacht dat er procedureel nog het een en ander geregeld moet 

worden, tenzij de memo op tijd is.  
 
 De heer Veenstra stelt voor in de memo antwoord te geven op de vragen die tijdens deze 

commissievergadering zijn gesteld, wat een eventuele verdere reactie en beoordeling van het 
raadsvoorstel mogelijk maakt. Agendering in een latere vergadercyclus is dan wel het gevolg. 

 
 De heer Holtslag (VVD) is akkoord met de voorgestelde procedure.  
 

De voorzitter sluit de discussie. 
 

 Advies commissie:  
 Na bespreking van enkele vragen en de beantwoording door de burgemeester en griffier wordt 

geadviseerd dit onderwerp aan te houden en na een aanvullend memo van de burgemeester 
voor de volgende vergadercyclus opnieuw te agenderen. 
 
 

7.3 Uitgangspunten begroting en belastingnota 2022 
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De commissie wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel Uitgangspunten en belastingnota 
2022. 
  
Eerste termijn commissie 

 De heer Korzelius (GroenLinks) heeft de volgende vragen: 
• De heer Korzelius signaleert dat er veel wordt geïndexeerd, maar dat de subsidie voor de 

gesubsidieerde instellingen – met uitzondering van de loonkosten – niet geïndexeerd wordt. 
Wanneer gesubsidieerde instellingen te kort komen, kunnen zij aanvullend financiële middelen 
aanvragen. In hoeverre maken instellingen hier gebruik van?  

• Vanaf pagina 2 wordt beschreven dat de regiogemeenten een gezamenlijke lijn hebben waarin 
de verbonden partijen worden opgeroepen voor de Begroting 2022 een aantal uitgangspunten te 
nemen. Een daarvan is dat na correctie van de lonen 3% lagere gemeentelijke bijdrage is te 
realiseren. Waar is dit op gebaseerd? Betreft dit een besluit van de gemeenteraad van Huizen? 
In hoeverre houden de verbonden partijen zich daaraan?  

 
 De heer Koning (Leefbaar Huizen) is teleurgesteld dat er op veel punten – behalve bij de 

toeristenbelasting – van het beleid wordt afgeweken. Bij de toeristenbelasting wordt strak aan de 
vijf jaar vastgehouden en wordt derhalve niet gekeken of er op een andere manier geld 
gecreëerd kan worden. Dit gegeven staat niet op zichzelf.  

 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) kan leven met de wijze hoe de uitgangspunten voor de 

begroting gesteld zijn. Mevrouw Rebel gaat ervanuit uit dat deze waarden vastliggen en dat de 
raad niet voor verrassingen gesteld wordt.  

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft de volgende vragen: 
• De vraag sluit aan bij wat GroenLinks vroeg ten aanzien van de verbonden partijen. Kan ervan 

worden uit gegaan dat de verbonden partijen instemmen met het voorliggende verzoek?  
• De afschrijftermijnen van speeltuinen worden enorm verlengd. Wat is de reden hiervan i.c. wat 

levert het op? Waar zijn de voorgestelde termijnen van 15 tot 25 jaar op gebaseerd? Een termijn 
van tien jaar is namelijk een gebruikelijke gebruiksduur en is daarmee een goed uitgangspunt 
voor de afschrijftermijnen. Daarna zijn de speeltoestellen nog wel bruikbaar, maar stijgen de 
onderhoudskosten. De kwaliteit gaat achteruit. Is er voldoende aandacht voor de veiligheid van 
de speeltoestellen? Tegelijkertijd wil de gemeente inzetten op aantrekkelijke speeltuinen, wat 
aantrekkelijk is voor jonge gezinnen en bijdraagt aan een prettige woonomgeving.  

 
 Wethouder Rebel geeft antwoord op de vragen van de commissie: 
• Gesubsidieerde instellingen kunnen, wanneer zij tegen echte problemen aanlopen, bij de 

gemeente aankloppen. In hoeverre dat altijd gebeurt, is de wethouder niet bekend, omdat hij niet 
over elk verzoek geïnformeerd wordt. Deze informatie is bekend bij de behandelend ambtenaar.  

• De Nota van uitgangspunten is feitelijk een kadernota waarin de begroting van, in dit geval, 2022 
zal worden opgesteld. De gemeente heeft de verbonden partijen opgeroepen om de vijf punten, 
die in het raadsvoorstel zijn genoemd, in het kader van de toch wel knellende begrotingen en 
slecht sluitende perspectieven van de regiogemeenten daarbij te betrekken. De heer Korzelius 
noemde de 3% lagere bijdrage. Er is gekeken naar wat reëel is om te vragen en vervolgens zijn 
de wethouders Financiën tot dit percentage gekomen. Het college heeft dit geaccordeerd. Dit 
betekent dus niet dat daarmee de begrotingen direct goedgekeurd worden. De gemeente is op 
dit moment met de verbonden partijen in gesprek. Bij de ene verbonden partij gaat dit gemakke-
lijker dan bij de andere als gevolg van de knellende begrotingen, de wettelijke taken waar ze aan 
moeten voldoen, aan vragen die gemeenten aan de regio stellen. Dit laatste kost geld. 
Wethouder Rebel signaleert dat er serieus gekeken wordt wat er aan bezuinigingen mogelijk is. 
Tegelijkertijd verwacht de wethouder niet dat bij alle verbonden partijen de vijf genoemde punten 
ingevuld kunnen worden.  

• Het college is van mening dat de langere afschrijvingstermijnen van speeltuinen verantwoord 
zijn. Veiligheid staat voorop. Daarop is ook de beslissing gebaseerd. In de praktijk bleek dat de 
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speeltoestellen een langere levensduur hebben dan 10 jaar: dat speeltoestellen worden in het 
algemeen tussen de 15 en 25 jaar vervangen. Mocht blijken dat een speeltoestel niet meer veilig 
is, wordt er onafhankelijk van de verstreken afschrijvingstermijn, adequaat ingegrepen.  

• Ook het college heeft het uitgangspunt dat de OZB-verhoging niet hoger dan 1,4% uit mag 
vallen. Mevrouw Rebel refereerde naar de discussie over de Begroting 2021, die tijdens de 
Begrotingsraad een andere wending heeft gekregen. Dat was toen en ook nu absoluut niet het 
plan. Het college gaat ervanuit dat er door de maatregelen die zijn getroffen bij het opstellen en 
bij het vaststellen van de Begroting 2021 weer een sluitend perspectief is. Daarom verwacht het 
college dat de OZB-verhoging gemaximeerd is op de vastgestelde 1,4%.  

• In de nota is geschreven dat bij het opstellen van de Begroting 2022 opnieuw bezien zal worden 
of – en zo ja, met welk percentage of bedrag – de toeristenbelasting opnieuw moet worden 
verhoogd. Hierin wordt meegenomen hoe de tarieven die de gemeente Huizen voornemens is 
vast te stellen zich verhouden tot de tarieven in de regio en op landelijk niveau. Het is belangrijk 
om een reëel tarief te hanteren, wat recht doet aan wat de gemeente toeristen kan bieden. 

 
 Tweede termijn commissie 
 De heer Korzelius (GroenLinks) zal zijn vraag ten aanzien van de hulpvraag van gesubsidieerde 

instellingen bij de behandelend ambtenaar neerleggen. De heer Korzelius merkt op dat de 
uitkomsten van dat antwoord van bestuurlijk belang kunnen zijn.  

 
 Het is niet vreemd dat de raadsleden niet op de hoogte waren van het besluit ten aanzien van 

3% lagere bijdrage, omdat het een collegebesluit is. De heer Korzelius vraagt zich tegelijkertijd 
af of dit de goede weg is, omdat de situatie per verbonden partij anders is. De heer Korzelius 
doet de suggestie op te roepen om de uitgaven te beperken, rekening houdend met het 
specifieke karakter van een verbonden partij.  

 
 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) geeft aan dat voor de ChristenUnie het OZB-tarief niet nu al 

een vaststaand punt is.  
 
 Ten aanzien van de speeltoestellen is gesteld dat de langere afschrijvingstermijnen voor de 

begroting geen financiële consequenties hebben. Een dergelijke keuze lijkt normaal gesproken 
gebaseerd op financiële overwegingen. Mevrouw Terlouw vraagt de wethouder om een 
toelichting.  

 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie in de tweede termijn: 
• De wethouder is de heer Korzelius dankbaar dat hij de vraag ten aanzien van de gesubsidieerde 

instellingen navraagt bij de behandelend ambtenaar. Het is aan de heer Korzelius welke 
bestuurlijke consequenties hij eraan wil verbinden. De wethouder heeft niet de indruk willen 
wekken dat hem deze technische vraag niet gesteld had mogen worden.  

• De colleges hebben een percentage genoemd. De wethouder merkt op dat het noemen van een 
percentage partijen kritisch na laat denken over hun keuzes. Ook zullen de colleges de 
discussie aangaan hierover. Het is tegelijkertijd absoluut niet zo dat de colleges alle verbonden 
partijen zullen houden aan het halen van die 3%. Als voorbeeld, bij de veiligheidsregio is 
inmiddels gebleken dat dit percentage niet haalbaar is, omdat de begroting al enkele jaren onder 
druk staat en het dus niet realistisch is deze nog verder onder druk te zetten. Tegelijkertijd is er 
wel een discussie ontstaan over welke zaken wel binnen de veiligheidsregio gerealiseerd 
kunnen worden.  

• Het college vraagt niet om vast te houden aan de 1,4% OZB-verhoging. Het college vraagt om 
een uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting 2022. Mede op basis van dit percentage 
zal het college in het najaar een begroting aanbieden. Deze is ter beoordeling aan de raad. 

• Er zijn in zijn totaliteit geen financiële consequenties aan het verlengen van de 
afschrijvingstermijn van speeltoestellen, omdat er in de werkelijkheid gekeken wordt wat de 
gebruikstermijn is. Wanneer er nog afschrijvingstermijnen benut kunnen worden, zal er nog 
worden afgeschreven. Dat betekent dat er hooguit een verschuiving in de jaren plaatsvindt.   



 

 
Datum: 28-01-2021 Blad: 11 

 
 

 
De voorzitter sluit de discussie. 

 
 De commissieleden krijgen de gelegenheid hun standpunt te delen. De fracties stemmen in met 

het voorstel en maken op onderdelen de volgende kanttekeningen: 
• De heer Korzelius (GroenLinks) maakt namens de fractie een voorbehoud voor wat betreft het 

percentage van de OZB-verhoging.  
• Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) geeft aan dat bij het vaststellen van de begroting de fractie 

opnieuw de afweging maakt of het voorgestelde toereikend is.  
• Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) spreekt de hoop uit dat in het najaar dezelfde cijfers 

worden gepresenteerd.  
 
 Besluit:  

De voorzitter constateert dat dit agendapunt als hamerstuk kan worden geagendeerd voor de 
raad van 11 februari 2021. 

 
7.4 Mededeling burgemeester Meijer over jaarcijfers veiligheid 2020 

Dit agendapunt is aangemeld door de ChristenUnie en Leefbaar Huizen. 
  
 Eerste termijn commissie 

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over de gestegen cijfers ten aanzien van 
meldingen over verward gedrag. De meeste vragen zijn eerder tijdens de vergadering 
beantwoord door de politie. De resterende vraag betreft hoe de burgemeester deze aantallen 
meldingen beoordeeld. Geven deze aantallen aanleiding om aanvullende stappen te zetten, 
anders dan die door de politie zijn aangegeven? 
 
De heer Van Woerkom (Leefbaar Huizen) geeft aan dat de vragen tijdens de presentatie van de 
politie zijn beantwoord. De cijfers laten een mooi beeld zien over het algemeen. Uiteraard zijn ze 
gekleurd door corona en de lockdowns. De heer Van Woerkom spreekt de hoop uit dat de 
positieve lijn na corona doorgezet wordt. Aanvullend merkt de fractie op dat de 3D-aangiftes 
helaas niet doorgaan. Leefbaar Huizen kijkt wel uit naar de resultaten van de pilot met 
betrekking tot online aangiftes als een mogelijk alternatief voor de toekomst.  
 
Mevrouw Vos (CDA) geeft aan dat de fractie zeer content is met de cijfers en spreekt de hoop 
uit dat deze lijn na corona doorgetrokken kan worden. Tegelijkertijd mag verwacht worden dat 
een aantal criminele activiteiten weer toe zullen nemen. Het CDA heeft nog enkele aanvullende 
vragen:  

• De cijfers van drugsgerelateerde criminele activiteiten zijn gestegen. Zijn hier veel jongeren bij 
betrokken? Zo ja, kan de gemeente in samenwerking met de politie of stichtingen zoals Jellinek 
wellicht voor meer voorlichting en informatievoorziening op de scholen doen, zodat jongeren 
beter op de risico's gewezen kunnen worden? 

• De vragen van het CDA ten aanzien van verwarde personen zijn grotendeels tijdens de 
presentatie door de politie beantwoord. Het CDA pleit voor uitsplitsing van de cijfers, zodat de 
commissie meer grip op deze materie kan krijgen.  

• De online fraude is fors toegenomen, omdat mensen veel meer online aanwezig zijn en er meer 
betalingen online worden gedaan. In het verleden heeft de gemeente een webinar over dit 
onderwerp georganiseerd. Was hier voldoende belangstelling voor? Kan deze herhaald worden? 
In hoeverre worden er aanvullende acties genomen om de inwoners over deze risico’s te 
informeren?  

 
 De heer Van der Pas (PvdA) heeft de volgende vragen en opmerkingen: 
• De PvdA heeft er behoefte aan een differentiatie aan te brengen binnen de verzamelpost voor 

allerlei soorten fraude, omdat er een significant verschil is tussen uitkeringsfraude of phishing 
mails. De verschillende soorten fraude vragen namelijk een andere aanpak.  

• Ten aanzien van ondermijning ziet de heer Van der Pas allerlei berichten dat criminelen 
proberen voet tussen de deur te krijgen bij ondernemers die door corona in de financiële 
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problemen komen. De gemeente heeft handreikingen gekregen om hier aan de voorkant iets in 
te kunnen betekenen, zo bleek uit de presentatie. Het verzoek aan de burgemeester is hier nog 
iets over te zeggen. 

 
 De heer Holtslag (VVD) sluit aan bij de vraag van het CDA over een webinar over fraude en 

vraagt of hier meer gebruik van gemaakt kan worden in de voorlichting aan de inwoners. Ook 
heeft de VVD behoefte aan een uitsplitsing van de fraudecijfers.  

 
 De heer Schaap (Transparant Huizen) sluit aan bij de vragen van de PvdA en de VVD inzake 

fraude.  
 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is blij dat de criminaliteitscijfers in totaal met 13% zijn 

gedaald, ondanks dat op onderdelen de cijfers zijn gestegen. De fractie is verbaasd dat, 
ondanks dat mensen in deze coronatijd meer thuis zijn, het percentage huiselijk geweld met 
15% is gedaald. Graag hoort mevrouw Rebel een toelichting van de burgemeester op deze 
cijfers.  

 
 Burgemeester Meijer memoreert dat de kadernota voor vier jaar is vastgesteld, wat vervat is in 

een uitvoeringsprogramma. De laatste twee jaar van dat programma worden op dit moment 
geëvalueerd. De resultaten hiervan en het nieuwe programma worden in de commissie ABM 
van maart 2021 gedeeld. De vragen van de commissie worden daarin voor een deel 
beantwoord. Tijdens deze commissievergadering zal de burgemeester de vragen globaal 
beantwoorden: 

• Als eerste de stijgende cijfers in het aantal meldingen van mensen met verward gedrag. Er is 
een tendens in de samenleving zichtbaar, wat versterkt wordt door de coronamaatregelen. 
Daarom worden deze cijfers samen met de politie geanalyseerd: om hoeveel mensen gaat het; 
welke mensen hebben meerdere meldingen; kennen we deze mensen? De geanonimiseerde 
resultaten van deze analyse worden met de commissie gedeeld.  

• De fraudecijfers worden niet nader gespecifieerd, omdat dit onder andere extra werk voor de 
politie oplevert. De politie hanteert een eigen codering. Wanneer de cijfers stijgen, wordt deze 
informatie samen met de politie geanalyseerd, worden de grootste aandachtspunten benoemd, 
waar vervolgens actie op wordt ondernomen.  

• In het nieuwe uitvoeringsplan wordt er meer aandacht besteed aan online fraude. Het idee is om 
verder te gaan met eerdere initiatieven zoals een webinar en de week van de veiligheid. Dit 
wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsplan. 

• Het is de burgemeester niet bekend in hoeverre er jongeren zijn betrokken bij drugsgerelateerde 
criminele activiteiten. Het beeld is dat de groep die hierbij is betrokken een afspiegeling van de 
samenleving is. Scholen – zeker de middelbare scholen – hebben voorlichtingsprogramma’s, 
waarbij deskundigen worden ingezet. De gemeente stimuleert deze initiatieven. Het is de vraag 
of je een organisatie als Jellinek, die gericht is op behandeling van mensen met 
verslavingsproblematiek, hiervoor in wil zetten. Lachgas is een andere problematiek. Het is de 
burgemeester niet bekend of er specifiek hiervoor programma’s zijn. Wel wordt in het algemeen 
meegenomen dat de gevolgen van het gebruik van lachgas ernstiger zijn dan velen denken. De 
burgemeester zal de commissie hier middels een memo over informeren.  

• Burgemeester Meijer ziet vanuit zijn functie in de regio sneller en meer signalen op het gebied 
van ondermijning. In de regio worden horecascans gedaan. Die van Huizen is nagenoeg gereed. 
Horeca is namelijk een van de kwetsbare gebieden, zeker in coronatijd. Hierin wordt onder 
andere de samenwerking gezocht met de politie als strategische partner en worden onderling 
signalen uitgewisseld. Na een signaal wordt de dialoog aangegaan met de betreffende 
ondernemer. Er wordt gekeken of voorkomen kan worden dat de ondernemer ‘afdwaalt en er 
wordt gekeken of er alternatieven zijn om dit in goede banen te leiden.  

• Burgemeester Meijer is ook positief verrast dat de meldingen huiselijk geweld zijn gedaald, 
omdat mensen op elkaar thuis zitten en de buitenruimte soms ook beperkt is. De burgemeester 
heeft er geen verklaring voor.  
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• Het college volgt de pilot online aangifte met belangstelling. Via de reguliere kanalen zal de 
gemeenteraad geïnformeerd worden wanneer er relevante informatie beschikbaar is.  

 
 Tweede termijn commissie 
 De heer Van der Pas (PvdA) gaat er in het kader van de detaillering van de fraudecijfers in mee 

om de politie niet met extra werk te belasten. Tevens is het een geruststelling dat er een analyse 
plaatsvindt wanneer de cijfers stijgen. Omdat er nu een stijging met 50% te zien is, gaat de heer 
Van der Pas ervanuit dat dit onderwerp is geagendeerd.  

 Burgemeester Meijer geeft aan dat dit onderwerp op het netvlies staat.  
 

De voorzitter sluit de discussie. 
 
 Advies commissie:  

Voor kennisgeving aangenomen. 
 

7.5 Mededeling burgemeester Meijer over evaluatie jaarwisseling 2020-2021  
Dit onderwerp is aangemeld door de ChristenUnie. 
 
Eerste termijn commissie 
De heer Doorn (ChristenUnie) dankt de burgemeester voor de toegezonden evaluatie. Het is 
positief dat mensen zich aan de regels hebben gehouden. Het is jammer dat er schade is 
ontstaan. De evaluatie geeft een helder overzicht van de inspanningen die zijn geleverd om de 
vuurwerk-bewustwording te vergroten en overlast te voorkomen c.q. te verminderen. Wat de 
ChristenUnie verbaast zijn de aandachtspunten voor de komende jaarwisseling, met name het 
voornemen voor een centrale vuurwerkshow. Recent is namelijk besloten dat een centrale 
vuurwerkshow niet aan de orde was. Wat is de reden dat het nu als eerste aandachtspunt is 
benoemd? 
 
De heer Bource (SGP) geeft namens de fractie aan dat er kennis is genomen van de evaluatie. 
Ook de SGP is blij dat er geen sprake was van persoonlijke ongelukken op grote schaal en dat 
er geen geweld tegen de hulpverleners is gebruikt. Ondanks het vuurwerkverbod is er toch best 
veel vuurwerk afgestoken in Huizen en heeft dit tot meer schade dan tijdens de vorige 
jaarwisseling geleid. Wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel wanneer de gemeente toe 
wil naar een situatie waarin er geen sprake is van overlast, laat staan van schade.  
 
De heer Korzelius (GroenLinks) dankt de burgemeester voor de mooie rapportage. De zinloze 
vernieling van een verkeerslicht stuit de heer Korzelius tegen de borst. De leuze was ‘Hoopvol 
het nieuwe jaar in zonder vuurwerk. Laat zien dat het kan’. Het kan. GroenLinks sluit zich aan bij 
de oproep van de voorzitter van de veiligheidsregio om een landelijk vuurwerkverbod in te 
stellen. Burgemeester Meijer heeft eerder voorgesteld om te kijken of het mogelijk is een 
regionaal vuurwerkverbod af te kondigen in het geval dat er geen landelijk vuurwerkverbod 
komt. Een gemeentelijk vuurwerkverbod is namelijk qua handhaving erg moeilijk.  
 
De heer Korzelius is blij dat er bij de aandachtspunten voor de komende jaarwisseling de 
vuurwerkshow wordt genoemd. GroenLinks is hier een warm voorstander van, juist in 
combinatie met een landelijk of regionaal vuurwerkverbod.  
 
Mevrouw Vos (CDA) dankt voor de duidelijke rapportage en heeft de volgende opmerkingen:  
 

• Opvallend was dat in eerste instantie door de gemeente gemeld was dat er geen schade was, 
maar dat later de schademeldingen binnendruppelden. Om in het vervolg teleurstellingen te 
voorkomen, doet mevrouw Vos de suggestie om eerst de status goed te inventariseren voordat 
hierover communicatie plaatsvindt.  
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• Mevrouw Vos heeft de perceptie dat in de commissie is afgesproken dat het al dan niet 
organiseren van een centrale vuurwerkshow later in 2021 wordt besproken. Mevrouw Vos kijkt 
uit naar de bespreking van dit onderwerp.  

• spreekster vindt het een voorbarige suggestie dat op basis van de opmerkingen van 
burgemeester Meijer een totaalverbod op vuurwerk dichterbij is. Dit is aan het oordeel van de 
raad.  

 De heer Korzelius (GroenLinks) memoreert dat hij dit niet heeft gezegd. De burgemeester heeft 
wel tijdens een vergadering gepolst in hoeverre de fracties een regionaal vuurwerkverbod willen 
ondersteunen.   

 Mevrouw Vos (CDA) beaamt dit. Tegelijkertijd is zij van mening dat deze discussie in de 
gemeenteraad gevoerd moet worden en zij ziet uit naar deze bespreking.  

 
 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft geen daadwerkelijk vuurwerkverbod gezien. De 

vraag is of erop is gehandhaafd. De reden van het vuurwerkverbod was dat de ziekenhuizen niet 
extra belast mochten worden als gevolg van ongelukken met vuurwerk. Er zijn geen ernstige 
ongelukken gebeurd. Tegelijkertijd is er heel veel vuurwerk afgestoken. De fractie noemt dit 
daarom geen verbod. Ook de kosten als gevolg van vernielingen waren hoger dan die van vorig 
jaar. Ook zouden gebouwen extra bewaakt worden. Mevrouw Rebel vraagt of dit in het geval 
van de Holleblok ook is gebeurd, omdat hier zaken zijn vernield en verbrand.  

 
 Burgemeester Meijer dankt voor de grosso modo positieve beleving vanuit de commissie. Dit is 

terecht, in de beleving van de burgemeester. Vervolgens gaat de burgemeester in op de 
opmerkingen en vragen vanuit de commissie: 

• De burgemeester is het met de commissie eens dat het afsteken van vuurwerk in strijd is met 
het vuurwerkverbod. Echter, realistisch gezien moet zo’n jarenlange traditie langzaam uitdoven. 
Samengevat is de burgemeester heel tevreden over de wijze waarop de inwoners er dit jaar 
buitengewoon verantwoordelijk mee om zijn gegaan. Het is ook van belang juist het goede te 
benadrukken. De politie en boa’s hebben gehandhaafd en hebben enkele boetes uitgedeeld. 
Het belangrijkste doel is gehaald: er zijn geen persoonlijke ongevallen en dergelijke geweest.  

• De aandachtspunten zijn een nieuw onderdeel in de lijst. Het is goed om een aantal zaken te 
verankeren. De volgorde is volstrekt willekeurig. Een van de aandachtspunten is de centrale 
vuurwerkshow, omdat er destijds is afgesproken dit onderwerp te agenderen. Stel dat er een 
landelijk verbod komt, kan een centrale vuurwerkshow erin worden meegenomen. Dit is manier 
om dit onderwerp in beeld te houden en om de raad in positie te brengen om voor- en 
tegenargumenten te geven.  

• De burgemeester heeft eerder de raad uitgenodigd om aan te geven in hoeverre hij voorstander 
is van een regionaal vuurwerkverbod. Indien dit het geval is, zal burgemeester Meijer zich hier in 
de regio hard voor maken. Het is inderdaad niet zinvol om een verbod op uitsluitend lokaal  
niveau af te kondigen.  

• Burgemeester Meijer is het eens dat er werk aan de winkel is. Dat is ook de reden dat deze 
punten zijn benoemd.  

• Het dilemma is dat mensen graag op de eerste dag willen weten hoe de jaarwisseling is 
verlopen. Burgemeester Meijer is tevreden met de eerste positieve indruk, ondanks dat er later 
schademeldingen kwamen. Tegelijkertijd is zo’n smet tenenkrommend. Daarom wordt ook 
gestart met een aangiftetraject en gaat de gemeente het gesprek met jongeren aan: is dit de 
manier om met andermans spullen om te gaan?  

• Voor deze jaarwisseling zijn hotspots benoemd waar extra werd gecontroleerd. Een daarvan 
was de Holleblok. Dan nog blijkt helaas dat er schade kan ontstaan.  

 
 Tweede termijn commissie 
 Mevrouw Vos (CDA) dankt de burgemeester voor zijn antwoorden. Mevrouw Vos is het eens dat 

het in de gemeente goed is gegaan en dat het zeker goed is dit te benadrukken. In aanvulling wil 
mevrouw Vos de burgemeester erop wijzen dat er binnenkort een rapportage over de meldingen 
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van vuurwerkoverlast verschijnt. Daaruit blijkt dat er veel meer meldingen dan in afgelopen jaren 
zijn geweest.  

 
 Burgemeester Meijer kijkt met belangstelling uit naar het rapport.  
 

De voorzitter sluit de discussie.  
 

 Advies commissie:  
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 
7.6 Mededeling burgemeester over COVID Adviesteam  

Dit onderwerp is aangemeld door de fractie van D66. De fractie is op dit moment niet meer in de 
vergadering.  
 
De voorzitter constateert dat er vanuit de zijde van de commissie geen vragen over dit 
onderwerp zijn.  
 

 Advies commissie:  
 Voor kennisgeving aangenomen. 

 
7.7 Mededeling burgemeester Meijer over verloop eerste weekend avondklok in Huizen  

Dit onderwerp is aangemeld door de fractie van D66. De fractie is op dit moment niet meer in de 
vergadering.  
 
De voorzitter constateert dat er vanuit de zijde van de commissie geen vragen over dit 
onderwerp zijn.  
 

 Advies commissie:  
 Voor kennisgeving aangenomen. 

 
8. Financiële overzichten commissie  

De voorzitter constateert dat er vanuit de zijde van de commissie geen vragen over dit 
onderwerp zijn.  
 

 Advies commissie:  
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 
9.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering  

De heer Koning (Leefbaar Huizen) geeft aan dat de commissie nog niet is geïnformeerd over 
hetgeen is besproken ten aanzien van de cultuurverbeteringen. Dit betreft toezegging 2 op de lijst. 
De voorzitter begrijpt dat deze toezegging nog niet in deze ronde afgevoerd kan worden.  
 
De voorzitter constateert dat de commissie akkoord is met de toezeggingenlijst met 
inachtneming van de volgende wijzingen. 

• De toezeggingen genummerd met 4, 6 t/m 10 worden geschrapt, omdat de toezeggingen zijn 
ingelost. 

•  Toezegging nummer 2 blijft, ondanks het voorstel van het college om het af te voeren, 
gehandhaafd. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter constateert dat er geen punten zijn voor de rondvraag en sluit de vergadering om 
22.33 uur. 
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 Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 maart 2021. 
 
 
De voorzitter, De commissiegriffier, 
 


