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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.08 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
 

2. Mededelingen 
De voorzitter heeft geen berichten van verhindering ontvangen. De voorzitter feliciteert de 
burgemeester met zijn eenjarig jubileum als burgemeester van deze gemeente. De voorzitter 
wijst op de gebruikelijke corona-regels. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
De voorzitter stelt voor agendapunt 7.2 als eerste agendapunt te behandelen vanwege de 
digitale aanwezigheid van mevrouw Quapp, voorzitter van de Rekenkamercommissie. 
Aansluitend zullen de punten van wethouder Rebel worden behandeld, te weten de 
agendapunten 7.1, 8 en 7.5. De vergaderorde is aldus vastgesteld.   
 

4. Vaststellen resumés 
 
4.1 Resumé commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 8 oktober 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. 8 oktober 2020 

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

4.3 Resumé openbaar gecombineerde commissie d.d. 22/23 oktober 2020 
De voorzitter constateert dat er geen verzoeken tot wijziging zijn ingediend. Het resumé is 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.4 Notulen openbaar gecombineerde commissie d.d. 22/23 oktober 2020 
De voorzitter heeft een wijzigingsverzoek ontvangen van de heer Van der Pas. De voorzitter 
constateert dat de commissie instemt met het wijzigingsverzoek. De notulen zijn aldus gewijzigd 
vastgesteld.  
 

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

De volgende mededeling van de portefeuillehouders is door de commissie voor behandeling 

aangemerkt: 

• Mededeling 3 over de stand van zaken uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 is aangemeld door 

de ChristenUnie en Leefbaar Huizen. Dit onderwerp wordt behandeld onder agendapunt 7.5.  

• Burgemeester Meijer heeft een mededeling over het verbod op carbidschieten. Deze is 

toegevoegd onder mededelingen 6 en voor behandeling aan agendapunt 7.4, de aanpak van de 

jaarwisseling.  

 De overige mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.  

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

De burgemeester geeft een terugkoppeling over de bespreking in het Algemeen Bestuur van de 

veiligheidsregio over taakdifferentiatie bij de brandweer. In aansluiting hierop zal de heer 

Woudsma de terugmelding doen over de online sessie voor gemeenteraadsleden over dit 

onderwerp.  

 

Burgemeester Meijer constateert dat er een brede aandacht is voor taakdifferentiatie bij de 

brandweer. Er is een zorgvuldig proces wat landelijk aan wordt gestuurd, omdat het een 

landelijke regeling wordt waarbij heel veel partijen – en natuurlijk ook de vrijwilligers – worden 

meegenomen. De burgemeester is geïnteresseerd of het webinar van 2 november, waar ook 

een aantal gemeenteraadsleden aan hebben deelgenomen, aan de verwachtingen voldoet.  
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Op 9 december vindt een herhaling plaats van dit webinar. De heer Woudsma (CDA) beveelt het 

webinar aan.  

 

5.3 Vragen aan het college  

De voorzitter constateert dat er geen vragen voor het college zijn ingediend.   

 

6. Spreekrecht voor burgers 
 De voorzitter constateert dat er geen gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht.  
 
7. Behandelpunten 
 
7.2  Wijziging Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Huizen 

De commissie wordt gevraagd in te stemmen met een aantal wijzigingen conform het raads-

besluit (bijlage 1). De voorzitter van de Rekenkamercommissie zal vragen over de wijzigingen in 

de verordening beantwoorden. Eventuele bestuurlijke vragen worden beantwoord door de 

burgemeester.    

 

Eerste termijn commissie 

  De heer Korzelius (GroenLinks) heeft de volgende verduidelijkende vragen: 

• Klopt het dat de externe leden, dus acht maximaal, acht jaar mogen blijven zitten? Zitten ze dan 

ook voor acht jaar?  

• Mogen externe leden zelf onderzoek doen? Dit heeft de voorkeur van GroenLinks, omdat, 

gezien de ervaringen in de afgelopen jaren, dit goede en compacte onderzoeken blijken te zijn. 

Hoe vaak verwacht de Rekenkamercommissie gebruik te maken van externe leden?  

 

Mevrouw Vos (CDA) benoemt dat er landelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van de 

inrichting van de Rekenkamercommissie. Is dit meegenomen in het voorstel? 

 

De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat de huidige situatie is dat door het uitbesteden van het 

onderzoek een extern lid vanuit de deskundigheid kijkt naar het rapport opgemaakt door een 

extern bureau. Die kritisch blik mis je op het moment dat de Rekenkamercommissie zelf het 

onderzoek uitvoert. De PvdA is benieuwd naar de mening van de Rekenkamercommissie 

hierover. Daarnaast verwacht de PvdA dat de motivatie voor het wel of niet uitbesteden van 

onderzoek voldoende transparant wordt weergegeven in het jaarverslag van de 

Rekenkamercommissie.   

 

De heer Holtslag (VVD) geeft aan dat de fractie het eens is met de herbenoeming voor een 

periode van vier jaar (met de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar). De VVD vraagt of de 

Rekenkamercommissie eigenstandig beslist over onderzoek wat al dan niet door externe leden 

zelfstandig gedaan kan worden of dat besloten wordt onderzoek door externe partijen uit te laten 

voeren. De VVD is er voorstander van een keuze hierin te hebben, zodat er een alternatief is 

voor de dure inhuur van externe bureaus.  

 

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt aanvullend of het een commissiebesluit zal zijn of een 

extern lid een onderzoek zal uitvoeren. 

 

De heer Bource (SGP) benadrukt dat onderzoek aanvullend is en dat het niet alleen maar in de 

plaats komt van, omdat dat een stuk goedkoper is. Die onafhankelijke blik is heel belangrijk. 

Mogelijk zijn de kleinschaligere onderzoeken passend om door de externe leden uit te laten 

voeren.  

 

Mevrouw Quapp geeft aan dat na evaluatie van de werkwijze van de Rekenkamercommissie 

enkele onderdelen worden aangepast.  

• De termijn van herbenoeming is gemaximeerd op acht jaar.  
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• In hoeverre er extern onderzoek gedaan wordt, hangt af van of een van de externe leden over 

de expertise over het te onderzoeken onderwerp beschikt. Mocht dit niet het geval zijn, wordt 

een extern bureau ingeschakeld. De verwachting is dat dit maximaal één keer per jaar is. Het 

voorstel is bedoeld om de optie te hebben om, wanneer mogelijk, een onderzoek door de 

Rekenkamercommissie zelf uit te voeren, omdat dit ook voordelen heeft. Een voorwaarde is dat 

de andere leden – waaronder ook raadsleden – onafhankelijk toezicht op het onderzoek houden.  

 De verantwoording komt en in het jaarplan (inclusief het benodigde aantal uren en de begrote 

kosten) en in het jaarverslag van de Rekenkamercommissie.  

  

 Tweede termijn commissie 

 De heer Holtslag (VVD) vraagt waar de besluitvorming plaatsvindt of een onderzoek intern of 

extern wordt uitgevoerd.  

 

 Mevrouw Quapp geeft aan dat besluitvorming middels een voorstel in de Rekenkamercommissie 

plaatsvindt.  

 

Mevrouw Vos (CDA) vraagt of de commissie is voorbereid op de landelijke ontwikkelingen die 

momenteel spelen. Aanvullend vraagt mevrouw Vos of de Rekenkamercommissie voornemens 

is de werkwijze aangaande het uitvoeren van onderzoek door de commissie na twee jaar zal 

evalueren.  

 

Mevrouw Quapp gaat in op het wetsvoorstel wat momenteel voorligt met betrekking tot de 

versterking van de decentrale rekenkamers. De voorliggende wijziging van de verordening 

speelt hier nog niet op in, omdat dit wetsvoorstel ook betrekking heeft op volledig externe 

rekenkamers. Het is ook nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen.  

 

Mevrouw Quapp omarmt de suggestie de wijziging met betrekking tot onderzoek in eigen beheer 

na twee jaar te evalueren.  

 

De voorzitter sluit de discussie. 

 

De voorzitter constateert dat de commissie de raad adviseert in zijn vergadering van 10 

december a.s. bij het agendapunt Hamerstukken in te stemmen met het voorstel. 

 

7.1 Begrotingsactualisering  
De commissie wordt gevraagd in te stemmen met de actualisering van de begroting, van de 

resultaatbestemming en de aangepaste risicoparagraaf.  

  

Eerste termijn commissie 

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft de volgende vragen: 

• Een aantal posten die worden doorgeschoven hebben niet met corona te maken. Kan de 

wethouder hier een toelichting op geven? 

• In de risicoparaaf is bij enkele onderdelen geen bedrag opgenomen en of het een voor- of 

nadeel is. Hoe moet de commissie dit duiden? 

• in de risicoparagraaf is een onderzoek naar nieuwe participanten in het GNR opgenomen. 

Betreffen dit commerciële partijen of recreatieschappen? Daarnaast is de vraag waarom dit is 

opgenomen in de risicoparagraaf. 

 

 De heer Koning (Leefbaar Huizen) heeft de volgende vragen: 

• Is het bedrag voor de invoering van de Omgevingswet toereikend, gezien de recente 

berichtgeving dat de kosten hoger zijn dan opgenomen in de actualisering.  

• De doorgeschoven posten – bijvoorbeeld auto’s en de veegmachine – zijn wel in teksten 

doorgeschoven maar niet in bedragen. Welke reden heeft dit? 
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 De heer Holtslag (VVD) geeft aan in te stemmen met de financiële vertaling van de 

actualisering. De fractie vraagt of de post van € 240.000 als gevolg van de verkoop van 

parkeerplaatsen al is meegenomen. Mocht dit al op de balans hebben gestaan, is de vraag 

waarom deze post destijds een verrassing was.  

 

 De VVD is akkoord met de voorgestelde overheveling van € 147.000 van de egalisatiereserve 

naar de algemene reserve. In de tekst wordt gesproken dat het een mogelijkheid is: ‘kan’. 

Wanneer dit namelijk niet wordt gedaan, blijft tot en met 2024 een post opgenomen onder de 

egalisatiereserve. Met de egalisatiereserve kunnen eventuele tegenvallers of incidentele 

uitgaven worden gedaan. De VVD is er voorstander van deze financiële ruimte te houden.  

 

 De heer Van der Pas (PvdA) verzoekt of dit soort stukken wat simpeler opgesteld kunnen 

worden, omdat in eerste instantie bij het lezen van de stukken de heer Van der Pas een 

positiever beeld kreeg dan wat er werkelijk aan de hand is, zo bleek later in de stukken. 

  

 De PvdA vraagt of er voldoende gelden worden gereserveerd voor de komende verkiezingen in 

maart, omdat verwacht mag worden dat deze verkiezingen duurder zullen zijn (bijlage 1, pagina 

3). 

 

 De heer Woudsma (CDA) complimenteert de helderheid van het document. Het CDA zal 

instemmen met de drie punten. De overheveling van € 147.000 naar de algemene reserve is 

positief. En bijlage 1 gaf goed inzicht. 

 

 De heer Korzelius (GroenLinks) heeft enkele vragen over de risicoparagraaf. 

• Klopt de verwachting dat het vier jaar duurt voor het faillissement Erven Westrik B.V. is 

afgewikkeld?  

• De heer Korzelius heeft uit eerdere stukken begrepen dat nog niet bekend is of de herijking 

gemeentefonds een voor- of nadeel is.   

• Bij ‘risico datalek’ zijn geen bedragen opgenomen. Is dit een voor- of een nadeel? 

 

 De heer Lekkerkerker (D66) geeft aan dat het een duidelijk stuk is. Wat is het voordeel van het 

verplaatsen van geld uit de egalisatiereserve naar de algemene reserve? I.c. hoe gaat dit de 

gemeente helpen?  

 

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissieleden.  

• Er is geen specifieke reden waarom posten zijn doorgeschoven anders dan dat dit jaarlijks 

gebeurt. Er worden ieder jaar kosten in de begroting opgenomen, die om moverende reden niet 

uitgevoerd kunnen worden. Dit staat deels ook los van corona.  

• De risicoparagraaf wijkt niet af van die bij de Begrotingsraad voorlag, zij het dat een aantal 

posten zijn doorgeschoven, omdat dat risico voor 2020 niet meer actueel is. Normaal gesproken 

wordt aangegeven of een post een voor- of nadeel heeft. Tegelijkertijd is de hoogte van het 

bedrag niet altijd exact weer te geven. Deze worden aangeduid met ‘p.m.’. Specifiek: btw-regime 

en risico datalek zijn beide een nadeel. Deze horen ook als zodanig te worden weergegeven.  

• De gemeente Huizen is in gesprek met Amsterdam en de provincie aangaande de nieuwe 

participanten. Wethouder Rebel verwacht niet dat dit tot een voordeel zal leiden. Tegelijkertijd 

zijn er ook plannen om met andere partijen te participeren, hoewel thans geen concrete partijen 

kunnen worden genoemd . Wanneer een participant toetreedt, zal deze een bijdrage leveren in 

de kosten van het GNR. Dit wordt gezien als een voordeel.  

• Wethouder Rebel heeft geen signalen ontvangen dat er mogelijk onvoldoende is begroot voor 

de invoering van de Omgevingswet.  

• Wethouder Rebel herkent niet dat er wel posten zijn doorgeschoven in de teksten, maar niet in 

de bedragen. Alles wat in bijlage 1 van de begrotingsactualisatie is opgenomen, wordt tekstueel 

gecomprimeerd in het raadsvoorstel opgenomen. De wethouder verzoekt voorbeelden door te 

geven aan hem of de behandelend ambtenaar. 
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• Waarschijnlijk is de verkoop van de parkeerplaatsen ad € 240.000 nog niet opgenomen, omdat 

de actualisatie van de begroting eerder heeft plaatsgevonden. Wethouder Rebel zal dit 

uitzoeken en de commissie hierover informeren.   

• Er wordt € 147.000 overgeheveld naar de algemene reserve, omdat er in de afgelopen maanden 

(voor het laatst op 5 november 2020) grote bedragen onttrokken moesten aan deze reserve om 

het perspectief sluitend te krijgen; ook om de egalisatiereserve op € 0 te houden. Het saldo van 

deze reserve mag niet negatief zijn. Op pagina 4 van het raadsvoorstel is vermeld wat de 

effecten zijn geweest van de onttrekkingen aan de algemene reserve. Daarom is het goed deze 

overheveling te doen. Aan alle bedragen die worden onttrokken aan de algemene reserve, zit 

ook een rentecomponent, die vertaald moet worden in de begroting.  

De heer Holtslag (VVD) vat samen dat als er aan de algemene reserve onttrokken wordt, moet 

er 2% rente over gerekend worden. Wanneer er weer teruggeboekt wordt naar de 

egalisatiereserve, is het bedrag 2% lager.  

Wethouder Rebel bevestigt dit. Andersom, wanneer de egalisatiereserve in stand gehouden 

wordt – per 2024 blijft er € 147.000 over – hoeft er op een later moment niet extra aan de 

algemene reserve onttrokken te worden. Hier kiest het college niet voor. De reden daarvoor is, 

dat het college de 2%, die het college nu wel ten laste moet laten komen van de exploitatie, vrij 

wil hebben, omdat alles wat onttrokken moet worden aan de algemene reserve de gemeente in 

de jaarlijkse exploitatie 2% kost.  

 De heer Holtslag (VVD) beziet dit onderwerp graag op de lange termijn.  

 Wethouder Rebel herhaalt zijn eerdere argumentatie. Dit is een consistente handelswijze, omdat 

in de afgelopen maanden miljoenen euro’s zijn overgeboekt van de egalisatiereserve naar de 

algemene reserve. Het college hecht belang aan de 2% die ten laste van de jaarlijkse exploitatie 

gebracht moet worden als er bedragen uit de algemene reserve worden onttrokken.  

 De heer Lekkerkerker (D66) vraagt aan wie deze 2% rente wordt betaald.  

 Wethouder Rebel geeft aan dat dit de gebruikelijke methodiek is: bedragen die onttrokken 

worden uit de algemene reserve kosten de gemeente in de jaarlijkse exploitatie 2%.  

 De heer Lekkerkerker (D66) geeft aan dat dit een boekhoudkundig gegeven is: er vindt geen 

daadwerkelijke betaling plaats. Het is juist dat, zonder dat de algemene reserve wordt 

aangesproken, geld gebruikt kan worden voor het sluiten van de begroting. Maar het is niet zo 

dat de gemeente geld kwijt is, wanneer dit boekhoudkundig niet goed is verwerkt. Als dit wel zo 

is, is het verzoek de commissie te informeren over hoeveel rente de gemeente in de afgelopen 

jaren mis is gelopen, omdat er per ongeluk te veel geld op de egalisatiereserve heeft gestaan. 

Dit zou namelijk een ernstig probleem kunnen zijn, gezien de grote bedragen. Dit geld had 

gebruikt kunnen worden om het structurele begrotingstekort te dekken.  

 Wethouder Rebel vat samen dat er nu een beeld ontstaat dat het college een boekhoudkundig 

foefje pleegt. De accountancyregels (BBV-regels) ten aanzien van de opmaak van de 

jaarrekening en de begroting moeten worden toegepast. Het is niet zo dat de gemeente 2% is 

misgelopen; wel moet de gemeente 2% ten laste van de exploitatie brengen wanneer er een 

onttrekking aan de algemene reserve plaatsvindt.  

 De heer Lekkerkerker (D66) geeft aan dat het de bedoeling was aan te geven dat er geen 

daadwerkelijke betaling hoeft plaats te vinden.  

 Wethouder Rebel geeft aan dat de stukken op deze wijze zijn opgesteld. 

 De heer Lekkerkerker (D66) geeft aan dat de suggestie is gewekt dat het geld scheelt. Dit is 

boekhoudkundig het geval, maar dit wordt niet vertaald in geldstromen.  

 Wethouder Rebel memoreert zijn woorden dat het invloed heeft op de jaarlijkse exploitatie. Er is 

tevens geen sprake van dat er jarenlang 2% ten laste van de exploitatie is gebracht, omdat het 

saldo in de egalisatiereserve te hoog was. De bedragen in de egalisatiereserve hadden een 

bestedingsdoel. Dat betekent dat er rente aan is toegevoegd, om dit waardevast te houden. Dat 

betekent dus niet dat wanneer deze gelden naar de algemene reserve teruggeboekt waren dit 

2% in exploitatie had gescheeld.  

 Aanvullend vraagt de wethouder zich af of deze discussie in de commissie plaats moet vinden 

gezien de complexiteit van het onderwerp.  
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• Het college kijkt steeds of het mogelijk is de stukken eenvoudiger te maken. Tegelijkertijd moet 

er ook op een bepaalde manier gerapporteerd worden.  

• De inrichting van de stembureaus wordt afgeboekt op 2020 en wordt dus niet doorgeschoven 

naar 2021. Mogelijk dat in 2021 extra kosten worden gemaakt. De voorliggende actualisering 

gaat over 2020. In 2020 is dit bedrag niet nodig. Dit is de reden waarom dit bedrag via de 

begrotingsactualisering vrijvalt. Omdat op het moment van opstellen van de begroting 2021 

bekend was dat de kosten waarschijnlijk hoger uit zullen vallen, gaat wethouder Rebel ervan uit 

dat hier in de begroting 2021 rekening mee gehouden.  

 De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat bij enkele andere posten budget wordt doorgescho-

ven ten behoeve van in 2021 te maken kosten. De vraag is daarom wanneer hiervoor wordt 

gekozen.  

 Wethouder Rebel geeft aan dat er in de begroting 2021 voldoende is opgenomen voor de 

verwachte kosten voor de verkiezingen. Wanneer de kosten 2020 worden overgeheveld naar 

2021 wordt er een te hoog bedrag gereserveerd. Dus dit bedrag is niet meer nodig voor 2020.  

• Wethouder Rebel spreekt de hoop uit dat de gemeente niet voor een langere periode rekening 

hoeft te houden met het faillissement Ervan Westrik B.V., maar dit bedrag kan pas uit de 

risicoparagraaf wanneer de precieze omvang bekend is. Het betreft overigens een relatief laag 

bedrag.  

• Het college gaat uit van een nadeel ten aanzien van de herijking van het gemeentefonds. Dit is 

als zodanig in de risicoparagraaf geduid. Omdat de discussie nog niet is afgehandeld, is niet 

bekend wat de omvang hiervan zal zijn.   

 

 De heer Korzelius (GroenLinks) memoreert dat de commissie op 17 oktober 2019 een 

verhelderende notitie heeft ontvangen ten aanzien van de reserves. De heer Korzelius adviseert 

hier nogmaals naar te kijken.  

  

 Tweede termijn commissie 

 De heer Lekkerkerker (D66) vraagt naar de mening van wethouder Rebel ten aanzien van zijn 

opmerking of de discussie over de reserves in deze commissie of in een ander gremium plaats 

moeten vinden.  

 De voorzitter is van mening dat dit aan de voorzitter is. De voorzitter vindt het een interessante 

discussie. Omdat er beleidsaspecten aan vast zitten heeft hij het laten gaan.  

 De heer Lekkerkerker (D66) vraagt aanvullend of de voorzitter van mening is dat deze discussie 

in de gemeenteraad plaats moet vinden. 

 De voorzitter geeft aan dat deze discussie met Financiën gevoerd had kunnen worden, mogelijk 

met meer vrucht dan tijdens deze discussie. Nogmaals, er zaten voldoende beleidsaspecten aan 

vast om de discussie in deze commissie te voeren.  

 

 Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of de posten die jaarlijks worden doorgeschoven in 

omvang met elkaar vergeleken kunnen worden.  

 Wethouder Rebel geeft aan dat er per jaar gekeken wordt welke posten doorgeschoven worden 

en waarom deze worden doorgeschoven. Wanneer dit jaarlijks ongeveer hetzelfde zou zijn, kan 

tegelijkertijd de vraag gesteld worden of er zinnig wordt begroot.  

 

De voorzitter sluit de discussie. 

 

De voorzitter constateert dat de grootst mogelijke meerderheid van de commissie de raad 

adviseert in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordiging van de fractie van Leefbaar 

Huizen behield een standpunt voor en nam het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

Daarmee wordt dit onderwerp een behandelpunt voor de raad van 10 december a.s..  
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8. Financiële overzichten commissie 
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn over de financiële overzichten. 

Deze zijn door de commissie ter kennisgeving aangenomen. 

 

7.5 Mededeling burgemeester Meijer over stand van zaken uitvoering coalitieakkoord 2018-
2022  
Dit onderwerp is aangemeld door de ChristenUnie en Leefbaar Huizen. 

 

Eerste termijn commissie 

De heer Doorn (ChristenUnie) wil graag inzicht in het financiële overzicht van de reserveringen 

voor de uitvoering van het coalitieprogramma. Voor zover bekend bij de fractie, is nog niet in zijn 

totaliteit invulling gegeven aan het gereserveerde bedrag, of in ieder geval een bestemming. Dit 

vindt de heer Doorn teleurstellend. Normaal gesproken hoort dit overzicht bij de 

begrotingsbehandeling te worden bijgevoegd.  

 

De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de woorden van de heer Doorn. Aanvullend 

heeft de heer Koning een vraag over 4.1.6. De fractie vraagt naar de stand van zaken ten 

aanzien van de eerder gestelde vraag over de 3D-aangiftes.  

 

De heer Van der Pas (PvdA) geeft aan dat de PvdA tijdens de Begrotingsraad ook gevraagd 

heeft naar de stand van zaken ten aanzien van de 3D-aangiftes. Wanneer het gesprek gevoerd 

wordt over de 3D-aangiftes is de PvdA geïnteresseerd in hoe het nu staat met de tijdslijnen bij 

het doen van aangiftes op afspraak. Deze informatie kan een overweging zijn bij het al dan niet 

invoeren van 3D-aangiftes. 

 

Wethouder Rebel heeft de perceptie dat het gevraagde overzicht ten aanzien van de invulling 

van de reserveringen in het coalitieakkoord is verstrekt. In dit overzicht echter zijn veel posten uit 

zorgvuldigheid p.m. opgenomen, i.c. er is nog niet bekend welke bedragen hiermee zijn 

gemoeid. In de zojuist behandelde begrotingsactualisering is te zien dat er € 1.575.000 

gereserveerd staat voor de uitwerking van de plannen in het collegeakkoord. Dat is inmiddels  

€ 754.000 (€ 727.000 reservering voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en  

€ 27.000 voor een lift in verenigingsgebouw De Baat) minder dan tijdens de Begrotingsraad van 

5 november 2020. Dit indiceert dat er gebruik wordt gemaakt van de reservering en dat gezien 

de p.m.-posten dit bedrag ook nodig is. Derhalve is de wethouder ook blij met het bedrag op de 

egalisatiereserve.  

De heer Doorn (ChristenUnie) snapt het zorgvuldigheidsbeginsel. Aan de andere kant is 

inmiddels besloten tot flinke bezuinigingen. Is het mogelijk wat dat, daar waar geld over is, dit op 

een andere manier in te zetten? Daarom is het belangrijk voor de raad om hier inzicht in te 

hebben.  

Wethouder Rebel constateert een herhaling van de discussie die op 5 november is gevoerd. 

Hierbij heeft de wethouder aangegeven dat het college blij is dat deze bedragen zijn 

gereserveerd. De raad is erop gewezen dat het om incidenteel geld (€ 1.575.000), waarmee 

geen structureel sluitende begroting gepresenteerd kan worden.  

De voorzitter wijst op de mogelijkheid hiertoe een motie in te dienen.  

 

Burgemeester Meijer geeft aan dat de mogelijkheid tot het doen van dat 3D-aangiftes nog niet is 

besproken het Districtelijk Veiligheids College (DVC). Dit is ook niet het gremium om dit te 

bespreken. De landelijke lijn is dat de politie zich uit de fysiek bebouwde omgeving terugtrekt en 

als het nodig is daar wel een servicepunt, zoals een 3D-aangifteloket, te hebben dit ook te doen. 

Het politiebureau in Huizen is uiteraard ook bereikbaar in urgentie situaties. De burgemeester 

zegt toe met de teamchef te bespreken of er aanleiding is om een 3D-aangiftemogelijkheid 

daarbovenop te doen.  
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De heer Van der Pas (PvdA) verzoekt de tekst te actualiseren voor wat betreft het informeren 

van de commissie over de stand van zaken.  

De voorzitter constateert dat burgemeester Meijer hiermee akkoord is.  

 

De voorzitter sluit de discussie.  

 

7.3 De Nieuwe Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Burgemeester Meijer spreekt de hoop uit dat de notitie, die in regionaal verband gezamenlijk is 

besproken en die zoveel mogelijk gelijkgesteld is, voldoende helder maakt waar de gedachte-

wisseling over kan gaan. De burgemeester nodigt de commissie uit van gedachten te wisselen 

in het kader van de verantwoording (frequentie en informatie krijgen). Hierbij kan gedacht 

worden aan een maandelijks overzicht met op driemaandelijkse basis, aansluitend op de wet, 

een verantwoordingsdocument; en dagelijks informatie op de website te zetten. Dit laatste moet 

nog getoetst worden op privacy.  

 

Eerste termijn commissie 

De heer Holtslag (VVD) vraagt of de rol van de raad inderdaad niet verandert ten opzichte van 

de rol in de noodverordening. Met andere woorden, staat de raad nog steeds buitenspel?  

 

De heer Woudsma (CDA) is geïnteresseerd in hoe de burgemeester de uitvoering van de wet 

ziet in Huizen. Heel veel wetgeving levert namelijk wrijving op bij een aantal inwoners.  

 

De heer Doorn (ChristenUnie) heeft een aantal vragen:  

• Vervallen de noodverordeningen per 1 december als de wet van kracht is? 

• Kunnen er nieuwe noodverordeningen gemaakt worden? 

• Hoe wordt de inspraak van de gemeenteraad vormgegeven? Kan de gemeenteraad voordat de 

burgemeester tot een besluit komt besluiten nemen? 

 

 De heer Van der Pas (PvdA) is van mening dat de wetgeving complex is geworden, waarbij 

onvoldoende duidelijk is wie waar over gaat. De fractie is benieuwd naar de invulling van de wet, 

ook omdat een deel op regionaal niveau ligt (het uitvaardigen van noodverordeningen). De 

bestaande crisisstructuur blijft gehandhaafd, wat positief is. De heer Van der Pas spreekt zijn 

waardering uit voor het werk van de crisisorganisatie.  

 

 De heer Korzelius (GroenLinks) vraagt zich af, wanneer er taken van de veiligheidsregio naar de 

burgemeester verschuiven, hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven: is er voldoende 

deskundigheid en menskracht lokaal, ook bij omliggende gemeenten. Dit zou ervoor kunnen 

pleiten zaken in regionaal verband op te pakken.  

 

 De heer Lekkerkerker (D66) vraagt in hoeverre de burgemeester ontheffingen kan verlenen voor 

bepaalde zaken, bijvoorbeeld voor een evenement met voldoende maatschappelijk belang. En 

op individueel niveau: moet de burgemeester het advies van bijvoorbeeld een arts ten aanzien 

van het al dan niet op medische gronden dragen van een mondkapje bekrachtigen?  

 

 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) geeft aan dat de fractie voorstander is van de mogelijk-

heid tot hybride vergaderingen (een mix van digitale en fysieke aanwezigheid). Is de 

burgemeester bevoegd om in afwijking van de wet een hybride model aan te bieden?  

 

 Burgemeester Meijer bevestigt dat deze tijd een nieuwe, ingewikkelde situatie is, die complexe 

regelingen kent. Zoals in ook in andere ingewikkelde situaties wordt dit traject met vallen en op-

staan gedaan. Daarom is het uitwisselen van informatie in de regio als belangrijkste norm neer-

gelegd. Het is een landelijke regeling, de gemeente voert uit. Het is lokaal beperkt mogelijk om 

hiervan af te wijken. De crisisstructuur blijft intact, juist om het uitwisselen van informatie moge-

lijk te houden. Wanneer de burgemeester een beslissing neemt met bovenlokale werking vindt 
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er regionaal afstemming plaats. Afhankelijk van de ernst van de crisis heeft de regio of een 

gemeente meer of minder ruimte. Hoe een en ander vormgegeven wordt, is voortborduren op de 

ervaringen en op basis van gezond verstand informatie vroegtijdig met elkaar te delen.  

  

 De raad krijgt met deze wet ruimte, als gevolg van de ruimte die de burgemeester geboden 

wordt, op twee van zijn kernverantwoordelijkheden en taken: controleren en in iets mindere mate 

toezichthouden. Daarom heeft het college besloten maandelijks een overzicht met besluiten te 

geven en driemaandelijks een verantwoordingsdocument. Dit maandelijkse overzicht kan in de 

commissie ABM worden geagendeerd om open van gedachten te wisselen en mogelijk tot 

andere inzichten te komen. Dit kan de besluitvorming in de toekomst beïnvloeden. Dit bevordert 

het leerproces regionaal en lokaal. De burgemeester heeft hier behoefte aan, omdat de 

burgemeester verantwoordelijk is, en niet de raad. De raad kan aan de hand van het document 

toetsen of er redelijk is gehandeld.  

 

 Wanneer de raad vooraf inspraak krijgt, moet er binnen één à twee dagen besluitvorming plaats-

vinden, omdat er tijdsdruk is op dergelijke besluitvorming. De vorm is vergelijkbaar met een 

klankbordgesprek, omdat de burgemeester het besluit neemt conform wat gebruikelijk is in 

crisismanagement. Wanneer dit besluit afwijkt van het landelijk beleid kan de minister een 

aanwijzing geven aan de voorzitter, die het besluit heroverweegt. Deze handelswijze is 

verstandig, omdat zo voorkomen wordt dat iemand gaat glijden en tegelijkertijd de crisis wordt 

aangepakt.   

 

 Wanneer de wet op 1 december ingaat, vervallen de noodverordeningen. Dat betekent dat het 

college ook even de tijd nodig heeft om te ervaren wat dit precies betekent. De burgemeester 

spreekt zijn vertrouwen uit dat het proces goed zal verlopen.  

 

 De minister van Binnenlandse Zaken heeft een wetswijziging doorgevoerd om digitaal vergade-

ren mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan een herziening van die landelijke wet. Deze staat 

los van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, omdat deze is gericht op de volksgezondheid.  

 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of hiermee niet achter de feiten aangelopen 

wordt. Zo zijn er meer voorbeelden. Mevrouw Rebel kan uit eigen ervaring vertellen dat zij hier al 

heel wat nadelen van heeft ondervonden.  

 Burgemeester Meijer snapt het verzoek en de zorg van mevrouw Rebel. Tegelijkertijd kan de 

burgemeester het proces niet versnellen. Burgemeester Meijer hoopt dat de herziening dit jaar 

nog wordt afgerond.  

 Mevrouw Prins (VVD) geeft aan dat in het presidiumoverleg is besproken dat de fractievoorzit-

ters het mogelijk willen maken dat mevrouw Rebel op een veilige manier fysiek op het gemeen-

tehuis de vergaderingen bij kan wonen.  

 Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) dankt de fractievoorzitters hiervoor. Tegelijkertijd is het 

nog niet formeel geregeld en is het de vraag of de wetsherziening op tijd is geregeld.  

 Burgemeester Meijer is blij met de creatieve oplossing, zoals mevrouw Prins heeft verwoord. 

Dus soms heeft een wet beperkingen, maar kan deze zo worden ingevuld dat men zich 

comfortabel voelt.  

 

 Burgemeester Meijer heeft zeer veel waardering voor hoe de crisisorganisatie blijft functioneren, 

zeker gezien de lange tijd dat deze crisis duurt. De samenleving doet een dringend appel op de 

gemeente om creatief te zijn. Deze uitdaging wordt breed in de organisatie opgepakt.  

 

 Ontheffingen zijn strak gelimiteerd, ook voor evenementen. Van de maximale groepsgrootte en 

de anderhalve-meternorm kan niet worden afgeweken. Tegelijkertijd is binnen deze kaders 

ruimte voor creatieve oplossingen. Bij alles moet advies worden gevraagd aan de GGD. Het is 

niet snel verstandig af te wijken van dit advies. In het regionaal beleidsteam wordt gekeken wat 

gehonoreerd kan worden. Het algemeen belang staat boven die van een bepaalde groep.  
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 Burgemeester Meijer denkt niet dat het mogelijk is strenger dan de wetgeving te acteren, omdat 

alles binnen het hoofdstelsel van wetgeving wordt bepaald. Het is wel denkbaar om bijvoorbeeld 

in de fase ‘zorgelijk’ maatregelen in te voeren die tegen ‘ernstig’ aan zit of er niet in zit, omdat de 

burgemeester denkt dat dat dan verstandig is. Voor alles geldt dat het ‘learning by doing’ zal 

zijn.  

 

 Het is mogelijk een eigen noodverordening te maken, maar deze zal geen rechtskracht hebben. 

De Twm zal de noodverordening overrulen.  

 

 Er zal lokaal een klein team geformeerd worden die snel adviseert. Mocht de deskundigheid 

lokaal ontbreken, kan er direct regionaal of landelijk worden opgeschaald, omdat besluiten onder 

tijdsdruk moeten worden gemaakt.  

 

 De heer Lekkerkerker vroeg naar eventuele uitzonderingen, zoals de mondkapjesplicht en ont-

heffing op medische gronden. Het is burgemeester Meijer niet bekend wie dat mag bepalen. Het 

zal in de praktijk blijken wat de uitkomsten zullen zijn. Zo zijn er meer voorbeelden denkbaar 

waarbij dit niet duidelijk is. In het voorbeeld gaat burgemeester Meijer ervan uit dat er een 

medische onderbouwing voor moet zijn.  

 De heer Lekkerkerker (D66) heeft een concreet voorbeeld, waarbij de heer Lekkerkerker 

benadrukt medische gegevens graag privé te houden.  

 Burgemeester Meijer geeft aan dat er een medische toets plaats zal moeten vinden, waarbij 

inderdaad het privacy-aspect belangrijk is. Waarschijnlijk zal er daarom op een andere manier 

besluitvorming plaatsvinden dan via de burgemeester. De situatie is te ernstig om het via een 

testcase te doen. Burgemeester Meijer zegt de heer Lekkerkerker toe op dit concrete geval op 

korte termijn terug te komen.  

 De heer Lekkerkerker (D66) benoemt, naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Prins, 

dat er geen goed gebruik wordt gemaakt van de mondkapjes en de anderhalve meter 

onvoldoende wordt gehanteerd. De heer Lekkerkerker verwacht dat ook de situatie na 1 

december niet bijdraagt aan helderheid.  

 Burgemeester Meijer geeft aan dat dit onderdeel is van democratische besluitvorming. Dit 

betekent soms ook dat er besluiten genomen worden die mogelijk niet verstandig zijn. 

Burgemeester Meijer wil hier wel loyaal in meegaan. Tegelijkertijd is de burgemeester het eens 

dat er strakker gelet moet worden op de anderhalve meter, omdat dit een uiting is van respect 

naar anderen.  

 

 Tweede termijn commissie 

 De heer Holtslag (VVD) vindt dat de gemeenteraad ook onder de Twm buitenspel staat. Het is 

duidelijk dat de burgemeester bevoegd is.  

 

 De heer Holtslag heeft gemerkt dat het soms onduidelijk is wat de regels inhouden. Een con-

creet voorbeeld betreft een buurthuis. Van de gemeente hebben ze een duidelijke uitleg 

gekregen over wat wel en niet kan. Is de burgemeester het eens dat het college / ambtelijk 

apparaat een rol heeft in de verdere voorlichting aan inwoners over deze maatregelen? 

 

 Burgemeester Meijer legt het proces uit. Het rijk neemt een besluit en is verantwoordelijk voor 

de voorlichting. Dit wordt in de regio en de gemeente vertaald, zodat inwoners en ondernemers 

het begrijpen, maar ook om ervoor te zorgen dat er met één mond wordt gesproken. Dit 

concrete voorbeeld speelde tijdens de periode met verzwaarde maatregelen van twee weken, 

waarbij een interpretatieverschil met betrekking tot buurthuizen was ontstaan. Dit laat zien dat 

het belangrijk is om er als gemeente bovenop te zitten, zodat ruis in de communicatie wordt 

beperkt.  
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 De heer Van der Pas (PvdA) geeft dat er uitzonderingen mogelijk zijn op de mondkapjesplicht. 

De invoeringsdatum van 1 december nadert snel. Zal de gemeente de boa’s goed instrueren op 

wat zij geacht worden te doen in deze situaties? 

 Burgemeester Meijer bevestigt dit.  

 

 De voorzitter sluit de discussie. 

 

7.4 Memo over jaarwisseling 

Burgemeester Meijer geeft aan dat het landelijk verbod van vuurwerk ervoor zorgt dat de aanpak 

en de communicatie, maar ook de vertaling in voorlichtingsprogramma’s, ook naar jeugd toe, 

anders mag zijn. Ook wordt in de regionale aanpak gekeken naar carbidschieten, zoals de aan-

zuigende werking wanneer één gemeente dit toestaat. Er zijn twee groepen te onderscheiden. 

Enerzijds de groep die het leuk vindt en er verantwoord mee omgaat, anderzijds is er een groep 

die het risico neemt.  

  

Eerste termijn commissie 

Mevrouw Prins (VVD) vindt het een verstandige beslissing om het carbidschieten te verbieden 

omdat hier ook veel slachtoffers vallen. De maatregelen zijn erop gericht de ziekenhuiszorg te 

ontzien. Vuurwerk is al verboden. Dit betekent dat mensen mogelijk zullen ‘vluchten’ in carbid-

schieten. Wanneer je dit onvoorbereid doet, is het risico van een ongeluk nog groter.  

 

De inzet tijdens oudejaarsnacht wordt verdriedubbeld. Mevrouw Prins vraagt of dit voldoende is 

en of handhaving hiervoor voldoende is uitgerust. De kans is namelijk zeer groot dat jeugd vuur-

werk zal afsteken. Wanneer er gehandhaafd wordt, bestaat de kans dat de situatie zal escaleren 

en daarom roept zij op om hotspots te benoemen en cameratoezicht te hebben.  

 

De heer Van der Pas (PvdA) memoreert dat in januari al de vraag is gesteld of het niet handig is 

een carbidverbod in de APV op te nemen. Op dat moment werd het niet nodig geacht, omdat er 

in Huizen geen problematiek hieromtrent speelde. De fractie juicht het daarom toe dat carbid-

schieten nu wel in de APV wordt opgenomen. Tegelijkertijd vereist dit maatregelen om de hand-

having te realiseren. Hoe denkt het college hierover? 

 

De heer Bource (SGP) is ook van mening dat de handhaving voldoende robuust moet zijn. Dat 

geldt ook voor andere momenten dat vuurwerk wordt afgestoken. Daarnaast is communicatie 

heel belangrijk. De heer Bource noemt in dit verband ‘houd Huizen heel’ en het belang om 

overlast te melden.  

 

De heer Korzelius (GroenLinks) geeft aan dat de fractie het voorstel om carbidschieten te ver-

bieden van harte ondersteunt. Tegelijkertijd vindt de heer Korzelius het teleurstellend dat uit de 

wijze van formuleren van gemeente Hilversum en Wijdemeren blijkt dat er uitzonderingen 

mogelijk zijn. De fractie is er voorstander van als de gehele regio carbidschieten eenduidig zou 

verbieden. Is hier nog een mogelijkheid toe? 

 

Een aantal gemeenten heeft gepleit om ook het bezit van vuurwerk strafbaar te stellen. Hoe kijkt 

de burgemeester hier tegenaan? Kan dit in regionaal verband opgepakt worden?  

 

De heer Lekkerkerker (D66) is teleurgesteld over de voorliggende notities, omdat hier enige 

onzorgvuldigheid uit blijkt. Landelijk is gecommuniceerd dat vuurwerk is verboden, maar klein 

vuurwerk en carbidschieten is toegestaan. Dat resulteerde er in dat veel mensen geïnteresseerd 

raakten in carbidschieten. Dat terwijl circa 10% van de vuurwerkslachtoffers het gevolg zijn van 

carbidschieten. In de notitie wordt gesproken over vuurwerkvrije zones van 31 december 2019 

18.00 uur tot 1 januari 2020 14.00 uur. Ook dit is een teken van onzorgvuldigheid. De heer 

Lekkerkerker roept op wat meer voor te denken.  
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Onder andere het korps landelijke politiediensten pleit voor een verbod op vuurwerk. Nu ineens 

heeft iedereen het over handhaving. De heer Lekkerkerker snapt de problemen, maar dit levert 

ook de nodige verwarring en onrust op. Dit kan voorkomen worden door zaken zorgvuldiger aan 

te pakken en daarbij meer visie aan de dag te leggen.  

 

De heer Doorn (ChristenUnie) wacht de antwoorden met betrekking tot handhaving af. Het 

carbidschieten wordt nu geregeld via de APV, omdat er geen noodverordening kan worden 

afgekondigd. Het verbod is een gevolg van de coronacrisis. Betekent dit dat dit een tijdelijk 

verbod in de APV is? Daarnaast is de vraag of er nog andere zaken via de APV, en niet meer 

via een noodverordening, geregeld moeten worden? 

 

De heer Woudsma (CDA) vindt het een duidelijke notitie, waar al heel veel over is gezegd. Goed 

is dat de voorlichting op de scholen doorgaat en dat hier een andere vorm voor is gekozen. 

Daarnaast vindt de heer Woudsma het een goede aanpak dat qua handhaving dezelfde inzet als 

andere jaren wordt gedaan. Ook omdat nu nog niet bekend is hoe het zal gaan lopen. Ook vindt 

de heer Woudsma de campagne ‘houd Huizen heel’ goed. Tijdens de vorige jaarwisseling 

werden bushokjes vernield. De heer Woudsma is benieuwd of de daders gevonden zijn.  

 

Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is van mening dat dit jaar de handhaving heel 

belangrijk is. Opvallend is dat er nu al volop vuurwerk wordt afgestoken. Ook mevrouw Rebel 

vond de eerdergenoemde zinsnede met betrekking tot de vuurwerkvrije zones onzorgvuldig.  

 

Carbidschieten geeft veel geluidsoverlast. Ook het aantal slachtoffers als gevolg van carbid-

schieten is een punt van aandacht. Het is daarom goed dit verbod in de APV op te nemen.  

 

Burgemeester Meijer biedt zijn excuses aan dat de commissie een stuk heeft ontvangen waarin 

het jaartal verkeerd staat. Dit doet tegelijkertijd niets af aan de intentie.  

 

Op woensdag 25 november is door het regionaal beleidsteam een notitie opgesteld ten aanzien 

van carbidschieten. Deze notitie is diezelfde dag binnen de raad verspreid. Door de enorme 

tijdsdruk binnen de teams kan het zijn dat informatie verder verfijnd moet worden. Ook omdat 

ontwikkelingen bijzonder hard kunnen gaan. Daarom is de discussie in deze commissie 

waardevol.  

 

Als de commissie zegt ‘carbid mag verboden worden’ in de APV zal de burgemeester met spoed 

een voorstel voor aanpassing van de APV maken die in de raad kan worden vastgesteld. Dat is 

de gedachte achter dat de burgemeester de commissie niet wilde verrassen met een voorstel. 

Indien gewenst kan deze bepaling door het volgen van de reguliere procedure weer uit de APV 

worden gehaald. Burgemeester Meijer geeft aan dat, ondanks dat het verbod op carbidschieten 

een wijs besluit is, verboden iets doen met de samenleving en hoe men met elkaar omgaat. 

Hilversum en Wijdemeren hebben een traditie in carbidschieten onder strakke voorwaarden. Dit 

betekent dat op een verantwoorde manier met carbid wordt geschoten. Zo is dit ook besproken 

in het regionaal beleidsteam.  

 

Er is een andere slogan bedacht in de plaats van ‘houd Huizen heel’, omdat de gemeente het 

aspect van vuurwerk mee wilde nemen en ook iets van hoop willen bieden. De nieuwe tekst 

wordt waarschijnlijk ‘Hoopvol het nieuwe jaar in zonder vuurwerk. Laat zien dat het kan!’. De 

voorlichtingscampagnes, ook van HALT en de brandweer, worden aangepast. Het doel is ook de 

risico’s van vuurwerk voor het voetlicht te krijgen. Ook voor volgend jaar wordt er nu al over 

nagedacht.  

 

Handhaving is de crux. De minister van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat ook het 

vervoer en bezit van vuurwerk strafbaar is. Daarom is de pakkans aanzienlijk groter. 

Tegelijkertijd krijg je het daarmee niet weg, met name omdat vuurwerk zo’n lange traditie kent. 
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De eenheid Midden-Nederland zal tijdens de jaarwisseling 500 politiemensen extra inzetten. 

Ook in de voorbereiding krijgt dit een hogere prioritering. Deze voorbereiding is in volle gang; er 

moeten verschillende stappen worden genomen. Mocht tijdens de voorbereiding blijken dat er 

extra nodig is, zal er worden opgeschaald. Dit kan ook betekenen dat externe inhuur van boa’s 

mogelijk is. De ervaring leert dat deze samenwerking goed verloopt. Over de wijzigingen wordt 

de commissie op voorhand geïnformeerd.  

 

Mevrouw Prins (VVD) geeft aan dat dit niet in de memo is opgenomen.  

 

Burgemeester Meijer geeft aan dat de term ‘verdriedubbeling’ slaat op de jaarlijkse inzet van 

extra mankracht. Dit is opgenomen in de reguliere budgetten. Voor dit jaar geldt dat dit de 

komende weken verder wordt verfijnd. Het is dus mogelijk dat er na regionale afstemming wordt 

bepaald dat er mankracht bij moet. Hierover wordt de commissie op voorhand geïnformeerd, 

inclusief een indicatie van de extra kosten.  

 

Het is van belang dat tijdens de jaarwisseling een situatie niet gaat over-escaleren. Zowel politie 

als handhaving zullen dit voorkomen. Het kan daarom zijn dat op dat moment mensen niet 

worden beboet. De ervaring is dat deze mensen later worden herkend en alsnog worden beboet. 

De burgemeester spreekt zijn vertrouwen uit over de voorbereiding en de medewerkers van 

handhaving.  

 

Tweede termijn commissie 

De heer Van der Pas (PvdA) gaat ervanuit dat de memo over carbidschieten van 12 november 

door de ontwikkelingen achterhaald is. Mocht dit toch op een andere manier uitpakken, is de 

heer Van der Pas benieuwd wat bedoeld wordt met de zinsnede dat personen die carbid willen 

schieten zich aan de veiligheidsnormen en de coronamaatregelen dienen te houden. Welke 

veiligheidsnormen zijn dit? 

 

Burgemeester Meijer geeft de heer Van der Pas gelijk. Deze zinsnede is gebaseerd is gezond 

verstand en bedoeld om de algemene veiligheid niet in gevaar te brengen. De politie krijgt aan 

de voorkant de instructie de kapstokartikelen daarvoor te gebruiken en hier strenger op de 

acteren. Dit maakt het wel ingewikkelder en vraagt om een bredere motivatie. Tegelijkertijd is dit 

wel de manier om hierop te handhaven.  

 

De voorzitter sluit de discussie.  

 

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

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezeggingen nummers 3, 6, 7 en 8 worden geschrapt. 

•  Toegevoegd wordt de in de agendacommissie besproken toezegging dat uiterlijk in de ABM- 

 vergadering van 4 maart a.s. gesproken zal worden met een vertegenwoordiging van de politie 

overeenkomstig de daarvoor afgesproken jaarlijkse cyclus in combinatie met de bespreking van 

een voorstel over het uitvoeringsplan integrale veiligheid. 

 

10. Rondvraag en sluiting 
De heer Korzelius (GroenLinks) memoreert dat is besloten dat politieagenten een bonus van  
€ 300 ontvangen. Als gevolg van protesten van boa’s hebben een aantal gemeenten besloten 
die bonus ook aan boa’s te geven. Is dit een Huizen ook een discussiepunt, i.c. is hier een 
besluit over genomen? 
 
Burgemeester Meijer geeft aan dat dit een bevoegdheid van de directie is in het kader van 
beloningsbeleid. In dit geval is er een bonus toegekend.  
 



 

 

Datum: 26-11-2020 Blad: 15 

 

 

De heer Lekkerkerker (D66) memoreert dat de burgemeester heeft gezegd dat diverse mensen 
onder hoge druk aan maatregelen werken. Met het zicht op de komende feestdagen zijn 
ondernemers doende de bezoekersstromen in goede banen te leiden. De heer Lekkerkerker 
roept op daar waar aanvragen worden ingediend snelheid en coulance te betrachten, zolang de 
intentie uiteraard positief is.  
 
Burgemeester Meijer geeft aan dat dit staand beleid is. Burgemeester Meijer en wethouder 
Rebel waren tijdens hun bezoek aan enkele winkeliers getuige van hoe actief ondernemers met 
name in de verssector hiermee bezig zijn. Zij zijn creatief en veiligheid staat voorop. De burge-
meester is hier zeer positief over. Tegelijkertijd roept de burgemeester op boodschappen eerder 
te doen.  
 
De voorzitter constateert dat er geen verdere punten zijn voor de rondvraag en sluit de 
vergadering om 22.30 uur. 

 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2021. 
 
 
 De voorzitter, De commissiegriffier, 
 


