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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur, heet alle aanwezigen welkom en wijst op de 
corona-vergaderregels. 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter heeft een bericht van bericht van verhindering ontvangen van de leden Bource 
(SGP), Rienstra (GroenLinks) en Vrijmens (PvdA). 
 

3. Vaststellen van de agenda 
De voorzitter constateert dat de vergaderorde ongewijzigd vastgesteld kan worden.  
 

4. Vaststellen resumés 
4.1 Resumé commissie ABM d.d. 14 mei 2020 

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

 
4.2 Notulen commissie ABM d.d. 14 mei 2020 

Overeenkomstig het daartoe strekkend voorstel van de heer Koning stemt de commissie in met 

wijziging van de notulen (op pag. 4 onder 7.3, derde gedachtenbolletje wordt de verwijzing naar 

de heer Lekkerkerker gewijzigd in vermelding van de heer Koning). 

  

De notulen zijn voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

 De voorzitter constateert dat er geen mededelingen zijn ontvangen.  

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

De voorzitter constateert dat er geen mededelingen zijn ontvangen.  

 

5.3 Vragen aan het college  

De voorzitter constateert dat er geen mededelingen zijn ontvangen. 

 

6. Spreekrecht voor burgers 
 De voorzitter constateert dat er geen gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht.  
 
7. Behandelpunten 
7.1 Wijzigingen gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek 

De commissie wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.  

 

Eerste termijn commissie 

De heer Bosch (SGP) vraagt om een nadere duiding van de zinsnede in bijlage 4, toelichting op 

de wijzigingen: ‘Daarnaast geeft het C- en A-team inhoudelijk advies bij het beoordelen van 

aanvragen voor een tweede prestatie generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.’ 

 

Het betreft een technische herziening betreffende ontwikkelingen die vragen om een 

actualisatie. De regio voert taken en diensten uit die (nog) niet zijn vastgelegd. De procedure 

planning en controle is in overeenstemming gebracht met de praktijk. Voor de bestemming van 

het resultaat wordt sinds 2018 de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Weesp 

heeft besloten om in 2022 te fuseren. De extern juridisch getoetste uittredingsregeling en de 

rekenregels voor het bepalen van de uittreedsom zijn verduidelijkt. De SGP kan met dit voorstel 

instemmen en wacht de governance aanpassingen af.  

 

De heer Doorn (ChristenUnie) was in eerste instantie van mening dat dit raadsvoorstel met 

name een technische herziening is, wat nodig was om het werk en de uitvoering van de regio op 
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een goede manier mogelijk te maken. En ook om dat op een goede manier aan te sturen. Na 

vragen naar aanleiding van de wijziging van de planning van het koersdocument is dit inzicht 

gewijzigd. In eerste instantie was er veel haast met het koersdocument, want anders zou de 

gemeente misschien de financiële voordelen van het rijk, c.q. MRA mislopen. De reactie van de 

wethouder was echter dat dat niet zou gebeuren, omdat de regio inmiddels een aanvraag 

ingediend heeft om dit alvast zeker te stellen. Dit proactief handelen is enerzijds positief. 

Tegelijkertijd vraagt de ChristenUnie waarom het regiobestuur dit gedaan heeft en met welk 

mandaat? Dit was in ieder geval niet met het mandaat van de gemeente Huizen, omdat dit 

onderwerp nog niet is besproken en niet in het belang van de gemeente is. Het baart de 

ChristenUnie zorgen dat het regiobestuur eigenstandig, zonder het mandaat van de raad, 

handelt. Deze combinatie van factoren werpt de vraag op of het verstandig is nu al 

aanpassingen in de governance te doen. De ChristenUnie doet de suggestie de onderdelen met 

betrekking tot de governane uit de gemeenschappelijke regeling te halen en dit in het bredere 

kader van de totale governance voor de regio te betrekken. De heer Doorn vraagt een reflectie 

van de wethouder op dit voorstel en op de gang van zaken.  

 

De voorzitter vraagt of de heer Doorn zeker is dat de vraagstelling past binnen het bestek van 

het huidige raadsvoorstel.  

 

De heer Doorn (ChristenUnie) is daar heel zeker van, omdat er een aantal zaken in worden 

geregeld voor het algemeen bestuur, voor het portefeuillehoudersoverleg.  

 

De heer Van Woerkom (Leefbaar Huizen) geeft aan dat de argumentatie duidelijk is. De fractie 

voorziet geen problemen met instemming. 

 

De heer Holtslag (VVD) dankt voor de documenten, ook omdat er pas op 15 april 2020 door het 

AB besloten is dat er een nieuwe regeling zou moeten komen. Ook in deze nieuwe regeling 

staat dat vooruitlopend op de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen eerdere 

termijnen zijn afgesproken. De regio vindt het positief dat ze hierop vooruitlopen, net als de 

VVD. De vraag is wel welke aanpassingen op het gebied van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen nu al zijn geïmplementeerd en welke nog zullen moeten komen. Dit betreft met name 

het participatiedeel wat in de wet geregeld wordt.  

 

De heer Holtslag heeft begrepen dat het deel aangaande governance uit deze nieuwe versie 

van de regeling gehaald is en dat dit later aangepast wordt. Inmiddels is gesproken over hoe de 

samenstelling van de Regionale Samenwerkingsagenda tot stand komt. De vraag is of deze 

aanpassing uitgesteld gaat worden tot de nieuwe versie van deze regeling in het voorjaar 2022 

of dat de raad hier eerder een voorstel voor krijgt. Dit gaat enerzijds over hoe een RSA tot stand 

komt en anderzijds hoe het proces loopt aangaande de besturing (governance) van de regio 

vanuit de raden.  

 

In art. 4 op bladzijde 2 van de regeling staat dat toegevoegd wordt aan de taken: beleidsuitvoe-

ring en contractmanagement. Kan de wethouder deze taken duiden en waarom deze zijn 

toegevoegd? 

 

In art. 6 staat dat enorm veel nieuwe taken aan de dienstverlening door de regio zijn 

toegevoegd. Hiervan zijn een aantal taken in de laatste drie jaar al uitgevoerd. Zijn die taken 

bekrachtigd door de raad in afzonderlijke besluiten? Zo niet, is er dan afgeweken van het 

proces?  

 

De heer Van der Pas (PvdA) is benieuwd naar de antwoorden op de eerder gestelde vragen, 

met name het antwoord op de vraag over art. 4. De vraag is wat het wezenlijke verschil is in de 

aansturing tussen het oorspronkelijke document en deze versie.  
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De heer Woudsma (CDA) geeft aan dat er binnen de fractie veel discussie heeft plaatsgevon-

den, met name of er niet te veel taken naar de regio gebracht worden. De conclusie is dat dit 

een technische wijziging betreft. De fractie is blij met de artikelen rondom de uittreding en met 

name hoe dit financieel is geregeld. Het CDA kijkt uit naar de volgende bespreking rondom de 

governance.  

 

De heer Korzelius (GroenLinks) geeft aan dat de fractie instemt met de voorliggende wijziging-

en. De VVD heeft tijdens het bespreken van de begroting vragen gesteld over de democratische 

legitimatie; er wordt gesproken over een intergemeentelijke raadscommissie. Dit maakt de 

discussie aangaande de governance urgent. 

 

De heer Lekkerkerker (D66) heeft geen aanvullende vragen.  

 

De heer Schaap (Transparant Huizen) vindt het begrijpelijk dat veel taken naar de regio gaan. 

Het rapport is duidelijk. Derhalve heeft de fractie geen toevoegingen. 

 

Wethouder Rebel leidt de beantwoording van de vragen in. De meeste wijzigingen betreffen 

technische wijzigingen – de regeling wordt in lijn gebracht met de praktijk – en tekstuele ver-

fijningen op basis van een tweejaarlijkse update. Nieuwe taken en vormen van dienstverlening 

zijn opgenomen in met name art. 5 en 6. Het proces planning en control zijn in overeenstem-

ming gebracht met de samenwerkingspraktijk, zoals dat de raad een zienswijze in kan dienen 

voor wat betreft de bestemming van het jaarrekeningresultaat van de regio. De uittredingsbepa-

ling is vanwege het aanstaande uittreden van Weesp heel zorgvuldig opgenomen in onder 

andere een forfaitaire bepaling van de uittreedsom. Daarnaast is gekeken hoe de afstemming en 

de samenwerking tussen de gemeenteraden – de governance – onderling zou kunnen worden 

verstevigd. Derhalve wordt in de voorliggende regeling niet gesproken over governance. Voor de 

volgende actualisering van de gemeenschappelijke regeling moet eerst in de praktijk blijken dat 

het effectief is. Het is daarom ook van belang dat de procedure voor het vaststellen van de 

Regionale Samenwerkingsagenda voor de volgende zittingsperiode van de nieuwe raden is 

geëffectueerd.  

 

Wethouder Rebel beantwoordt de vragen. 

• De wethouder zal de nadere duiding op het C- en A-team middels een memo doen toekomen. 

• De ChristenUnie heeft gevraagd in hoeverre de governance nu vastgesteld moet worden. De 
wethouder heeft in zijn inleiding aangegeven dat er nu geen aanpassingen in de governance 
plaatsvinden.  

• Er is een werkgroep vanuit de raad, onder leiding van de burgemeester van Laren, in het leven 
geroepen om te kijken hoe de governance het beste ingevuld kan worden. De implementatie zal 
pas dan plaatsvinden als de aanpassingen in de praktijk effectief is gebleken.  

• Wat in de Wet gemeenschappelijke regelingen concreet is aangepast, zal in een separaat 
memo worden vervat.  

• Art. 4 betreft een aanpassing op basis van de huidige samenwerkingspraktijk in de regio. Om 
die reden heeft het een plek binnen de gemeenschappelijke regeling gekregen.  

• De wethouder kan niet anders dan ervanuit gaan dat de nieuwe taken, rollen en bevoegdheden 
zoals aangegeven in art. 6 bekrachtigd zijn door de diverse gemeenteraden. 

 

 Tweede termijn commissie 

De heer Doorn (ChristenUnie) benadrukt dat het niet de bedoeling is in deze vergadering te 

bepalen hoe het zit met het mandaat van het AB ten aanzien van het koersdocument. Het gaat 

veel meer over de governance-achtige aspecten die in deze wijziging zitten. De ChristenUnie 

was van mening dat een deel bij het AB zit. De wethouder heeft duidelijk gemaakt dat dat niet zo 

is. Kan de wethouder wel toelichten wat de taken zijn van het portefeuillehoudersoverleg? De 

ChristenUnie heeft namelijk de perceptie dat hier wijzigingen in zijn aangebracht.   
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De heer Holtslag (VVD) heeft het gevoel dat zaken niet vooraf met de raad worden besproken 

en achteraf in de regeling worden aangepast. Daarmee is de raad niet meer aan het stuur. 

Derhalve vraagt de heer Holtslag een nadere duiding op hoe dat proces tot stand komt.  

 

Vervolgens is de heer Holtslag benieuwd wanneer de raad nader geïnformeerd wordt over het 

proces van de totstandkoming van de Regionale Samenwerkingsagenda. En komt het later 

integraal in de regeling of worden er apart besluiten over genomen?  

 

Wethouder Rebel geeft aan dat er een spanningsveld is tussen hoe de samenwerking gestalte 

krijgt en hoe het in de regeling opgenomen wordt. In de uiteindelijke regeling krijgen zaken die in 

de praktijk functioneren en waar middels besluitvorming door de raad mee ingestemd is een 

plek. De wethouder nodigt de raad uit in gesprek te gaan over zaken die in de praktijk niet effec-

tief blijken. De intentie van het college is bovenal zoveel mogelijk transparantie te betrachten, 

maar het is niet werkbaar om iedere verandering middels een wijziging in de regeling aan de 

raad voor te leggen. De verwachting is dat de voorgestelde wijzigingen niet van een dusdanige 

omvang zijn dat de raad hier niet mee in zou kunnen stemmen.  

 

De RSA zal een majeure wijziging zijn in de gemeenschappelijke regelingen; met name op de 

governance. Derhalve zal besluitvorming bij de raad liggen. Wellicht kan dit in één ronde wan-

neer meerdere wijzigingen op het gebied van de governance beslissingsrijp zijn. Mocht dit niet 

zo zijn, is het streven om in overleg met de raden een betere regeling te gaan treffen voor wat 

betreft de vaststelling van de RSA.  

 

De stukken geven duidelijk aan hoe het portefeuillehoudersoverleg is geëvolueerd en hoe dat er 

in de praktijk uitziet. Het portefeuillehoudersoverleg is het gezamenlijk opdrachtgeverschap 

vanuit de gemeenten naar de AB en het dagelijks bestuur van de regio. Zij zijn daarmee 

opdrachtnemer.  

 

De heer Holtslag (VVD) ziet dat onder art. 4 de beleidsuitvoering is toegevoegd. Onder art. 5 

staat dat de regio ten aanzien van alle overgedragen taken is belast met beleidsvoorbereiding. 

Hieruit concludeert de heer Holtslag dat er iets is veranderd en is van mening dat het antwoord 

van de wethouder niet voldoende is. De vraag blijft staan waarom deze punten – waaronder ook 

bijvoorbeeld over contractmanagement – zo expliciet in deze regeling zijn gezet. De heer Holt-

slag doet de suggestie hier in de raad op terug te komen. De heer Holtslag spreekt nogmaals de 

behoefte uit te weten op welke punten besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden.  

 

Wethouder Rebel gaat ervanuit dat, waar nodig, bekrachtiging door de raad heeft plaatsgevon-

den. De wethouder vraagt de heer Holtslag concrete voorbeelden te geven van taken die over-

gedragen zouden zijn naar de regio waarvan de heer Holtslag zich afvraagt of bekrachtiging 

door de gemeenteraden heeft plaatsgevonden.  

 

De wethouder zal de raad een nadere duiding geven voor wat betreft de beleidsuitvoering en het 

contractmanagement. Het college zal bezien of de andere elementen in de beantwoording mee-

genomen zullen worden.  

 

De heer Holtslag (VVD) dankt de wethouder hiervoor. De heer Holtslag benadrukt dat de raad 

vraagt en controleert; de raad levert geen zaken aan. Het is aan het college de vragen te 

beantwoorden.  

 

Wethouder Rebel heeft de overtuiging antwoorden gegeven te hebben. De wethouder memo-

reert dat hij van mening is dat bekrachtiging door de gemeenteraden heeft plaatsgevonden. 

Mocht er alsnog twijfel over bestaan, is het helpend als er concrete voorbeelden gegeven 

worden.  
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De heer van Zuiden (commissiegriffier) merkt op dat het in art. 5 – wat de samenvoeging is van 

de oude artikelen 5 en 7 – gaat over de overgedragen taken en bevoegdheden. Dit vergt besluit-

vorming van de raden. Art. 6 gaat over met name facilitaire dienstverlening, zoals bijvoorbeeld 

gezamenlijke inkopen. Dit artikel heeft een lichtere status, nu het geen overdracht van bevoegd-

heden betreft.  

 

De heer Holtslag dankt voor het heldere antwoord.  

 

De heer Doorn vraagt zich af wanneer de uitbreiding van de taken van het portefeuillehouders-

overleg (art. 24) is vastgesteld. Die onduidelijkheid, ook in combinatie met het issue rondom het 

koersdocument, brengt de vraag op of de raad nog voldoende grip heeft. Aan de ene kant wil de 

ChristenUnie door met de regio, aan de andere kant moet er voldoende vertrouwen zijn en 

blijven dat de gemeenteraad kaderstellend is en dat wijzigingen gemandateerd worden. De 

ChristenUnie neemt de stukken mee terug om te behandelen in de fractie.  

 

Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt hoe het college staat tegenover de afbouw van 

de eigen bijdrage bij de nieuwe uittreedbepaling. In hoeverre is de afvloeiing reëel?  

 

Wethouder Rebel vindt dit reëel, anders had het college dat voorstel niet voorgelegd.   

 

De voorzitter sluit de discussie. 

 

De voorzitter constateert dat de meerderheid van de vertegenwoordigers van alle fracties, 

behoudens VVD en ChristenUnie, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. De 

vertegenwoordigingen van de fracties van VVD en ChristenUnie behielden een standpunt voor 

en nemen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 

Het voorstel wordt als behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2020 

 

8. Financiële overzichten commissie 
De heer Holtslag (VVD) vraagt om een nadere duiding van de in de specificatie opgenomen 

externe onderzoeken van € 22.000.  

 

De voorzitter constateert dat dit een technische vraag is en verwijst naar de afdeling Financiën.  

 

De heer Van der Pas (PvdA) vraagt om in het algemeen een nadere duiding bij de cijfers toe te 

voegen indien dit relevant is.  

 

Wethouder Rebel bevestigt de constatering van de voorzitter.   

 

In het algemeen worden voorstellen die aanleiding geven tot een begrotingswijziging in de 

betreffende commissie genoemd. In dit geval zijn de voorgestelde wijzigingen, welke geen 

financiële consequenties en complicaties hebben, geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 

juli. Zijn er wel financiële consequenties, dan wordt dit aangegeven en is de financiële 

onderbouwing beschikbaar bij de agendastukken van de betreffende commissievergadering. Bij 

vragen adviseert de wethouder de vraag neer te leggen bij de behandelend ambtenaar.   

 

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen of opmerkingen zijn over de financiële 

overzichten.  

 

De voorzitter sluit de discussie. 

 

9. Vaststellen toezeggingenlijst 
9.1 Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met de laatste raadsvergadering 
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Aan de commissie wordt voorgesteld toezeggingen 2 en 6 af te voeren. Daaraan voegt de 

voorzitter toezegging 10 toe, omdat de reactie van de Arbeidsinspectie in het kader van het 

Integriteitsbeleid op 10 mei jl. is verzonden aan de leden van de commissie ABM.  

 

De heer Holtslag (VVD) heeft de perceptie dat het register nevenwerkzaamheden / financiële 

belangen breed openbaar gesteld zou worden. Dat is niet het geval. Wel is op de website het 

register van het college en de griffier opgenomen. Er wordt aangegeven dat deze brede 

informatie vanuit het organogram toegankelijk is.  

 

De voorzitter constateert dat de commissie akkoord is met het afvoeren van de toezeggingen 2, 

6 en 10.  

 

Burgemeester Meijer vraagt de commissie in te stemmen om toezegging 1 tekstueel aan te 

passen. Het gaat namelijk om de belangrijkste veiligheidscijfers en met name om de 

veelvoorkomende delicten – zoals woninginbraken, auto-inbraken, geweldsmisdrijven, et cetera. 

De raad wordt hierover twee keer per jaar (in januari en september) geïnformeerd, vergezeld 

van een meer diepgaande analyse. Mochten er tussentijds bijzonderheden zijn, wordt dit 

tussentijds in de commissie teruggekoppeld. 

 

De voorzitter constateert dat de commissieleden akkoord zijn met het voorstel. 

 

Over toezegging 9 geeft wethouder Rebel aan dat het college tot de conclusie is gekomen dat 

het naar zijn mening niet nodig is deze mogelijke inkomstenderving 2020 op te nemen in de 

risicoparagraaf. Er zijn namelijk geen concrete redenen om aan te nemen dat het uitgestelde 

dividend niet zal worden uitgekeerd. Dit is ingegeven door het feit dat de BNG zelf aangeeft de 

intentie te hebben in oktober 2020 tot dividenduitkering over te zullen gaan. De wethouder 

vraagt derhalve goedkeuring om toezegging 9 af te voeren.  

 

De voorzitter constateert dat de commissieleden akkoord zijn met het voorstel. 

 

De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat in zijn perceptie de vragen onder toezegging 7 zijn 

beantwoord door de burgemeester in een mededeling van 20 mei. Burgemeester Meijer 

bevestigt dit.  

 

De voorzitter constateert dat de commissieleden akkoord zijn en dat toezegging 7 afgevoerd kan 

worden.  

 

De heer Holtslag (VVD) heeft de perceptie dat de commissie is toegezegd een regelmatige 

update te krijgen over de gemeentelijke kosten als gevolg van de coronacrisis.   

 

Wethouder Rebel geeft aan dat de heer Holtslag refereert aan de eerdere gecombineerde 

commissievergadering waarin de Tussenrapportage corona was geagendeerd. Het college heeft 

toen toegezegd een update te geven wanneer dit zinvol is. De wethouder gaat ervanuit dat er 

een update per of in september gegeven zal worden.  

 

De voorzitter sluit de discussie. 

 

10. Rondvraag en sluiting 
De heer Korzelius (GroenLinks) geeft aan dat de raad is geïnformeerd over de activiteiten 
inzake COVID-19 vanuit de veiligheidsregio. De heer Korzelius vraagt de burgemeester in 
september / oktober schriftelijk te reflecteren op het functioneren van de veiligheidsregio en dit 
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te bespreken in de commissie. De heer Korzelius is met name benieuwd naar de interactie – 
bijvoorbeeld de checks and balances – tussen de voorzitter van de veiligheidsregio en de 
betrokken burgemeesters. De burgerrechten zijn in deze periode wat opzijgezet. Daarmee rijst 
de vraag hoe de democratische controle door de raden ingevuld kan worden. Hierover wil de 
heer Korzelius debatteren. Is de burgemeester bereid een dergelijke discussie te voeren? 
 
Burgemeester Meijer geeft aan dat de voorzitter van de veiligheidsregio – in samenspraak met 
andere belanghebbenden – deze week heeft besloten tot een tussentijdse evaluatie – first 
impression – gekoppeld aan de opdracht om aan het einde van de crisis een zware evaluatie te 
doen. Deze komt eind juli beschikbaar voor de raad en het college. In de landelijke en regionale 
wetgeving staat expliciet beschreven wat de rol van de raden is. De bevoegdheden die nu bij de 
minister en bij de voorzitter van de veiligheidsregio’s zijn neergelegd, zijn destijds door de 
bevoegde organen zo geaccordeerd. Wanneer er een crisis is, treedt dit in werking. Die situatie 
heeft impact. Dat is ook de reden van de tussentijdse evaluatie wat basis is voor een open 
gesprek. Het beeld van de burgemeester is dat in deze veiligheidsregio die verhoudingen heel 
goed zijn: de voorzitter is transparant over de dilemma’s, die spelen; besluitvorming vindt op 
inhoud plaats in lijn met de mening van de burgemeesters.  
 
De heer Lekkerkerker (D66) haalt aan dat gesproken wordt over een Noodwet die per 1 juli in 
zou moeten gaan. De heer Lekkerkerker heeft het conceptvoorstel gezien. In art. 58 staat dat de 
minister op een gegeven moment bepaalde regelingen vast kan stellen en verboden 
uitvaardigen. Daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld, gemeenteraadsvergaderingen zijn 
uitgesloten van de verboden. Maar op bestuurlijke niveau staat er bijvoorbeeld dat personen die 
in gemeenschap met andere godsdiensten of levensovertuiging belijden ook zijn uitgesloten. 
Democratisch gezien is dat fijn, maar het baart wellicht ook zorgen. De vraag is concreet of er 
een notitie komt waaruit blijkt hoe hier precies mee omgegaan moet worden.  
 
Burgemeester Meijer geeft aan dat dit landelijke wetgeving is. Iedere Nederlander wordt geacht 
daarop zijn eigen invloed uit te oefenen. Het blijkt dat er op verschillende manieren naar de 
nieuwe wetgeving gekeken wordt. De burgemeester is benieuwd waar de discussie heengaat. 
Alle betrokken organen zijn in het voortraject meegenomen en hebben hun advies uit kunnen 
brengen. Deze worden naar verwachting binnenkort openbaar. De besluitvorming licht bij de 
Tweede Kamer. Daarom wil de burgemeester dat proces afwachten voordat hij een concreet 
antwoord kan formuleren. De twee concrete voorbeelden van de heer Lekkerkerker zijn op dit 
moment al uitzondering op de bestaande regels. De kern van de COVID-wet is volgens de 
burgemeester dat het de minister van Volksgezondheid de mogelijkheid geeft om onmiddellijk 
beleidsregels vast te stellen. Daarvan zijn de contouren nog niet bekend.  
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of de burgemeester op de hoogte is van de 
demonstratie in de Oostermeent.  
 
Burgemeester Meijer is niet op de hoogte. Dat hoeft ook niet, omdat het toegestaan is spontane 
demonstraties te houden. Mocht er een issue ontstaan in het kader van de openbare orde wordt 
met de politie gekeken hoe dit in goede banen geleid kan worden.  
 
De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat dit een demonstratie is met betrekking tot de 500 
vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden. Deze demonstratie vindt wekelijks in verschil-
lende delen van de gemeente plaats.  
 
Burgemeester Meijer geeft aan dat dit een meerwekelijks protestprogramma is, dat wel met de 
gemeente is afgestemd. Hiermee corrigeert hij zijn eerdere antwoord.  
 
Mevrouw Rebel haalt aan dat kinderboerderij de Warande weer open is. De toiletvoorzieningen 
echter zijn nog gesloten. Dit is opmerkelijk, omdat hier heel veel kleine kinderen komen.  
 
Burgemeester Meijer geeft aan dat dit onder de Noodverordening valt, waarbij alle openbare 
toiletten in de publieke ruimte zijn gesloten. In deze overgangsfase wordt gekeken waar toiletten 
op een vellige manier weer opengesteld kunnen worden. Omdat het schoonmaaksysteem op 
een andere manier georganiseerd moet worden, vraagt dit een andere dynamiek en intensiteit.  
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Mevrouw Rebel geeft aan dat kinderen nu hun behoefte in de natuur doen.  
 
Burgemeester Meijer geeft aan dat dit de aandacht heeft en opgelost wordt, maar dat het wel 
zorgvuldig moet gebeuren.  
 
De voorzitter constateert dat er verder geen punten zijn voor de rondvraag en sluit de 
vergadering om 21.05 uur. 

 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 september 2020. 
 
 
De voorzitter, De commissiegriffier, 
 


