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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
J.W. Meijerman (voorzitter) 
R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

 VVD-fractie:  
W.H. Holtslag, mw. J.H. Prins 

 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (tot 21.30 uur) 

 

 CDA-fractie: 
R. Woudsma, mw. M. Vos-Breel 

 

 D66-fractie:  
P. Lekkerkerker 

 

 PvdA-fractie:  
S. van der Pas 

 

 GroenLinks-fractie: 
P.P. Korzelius, mw. K.S. Rienstra 

 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, B.van Woerkom 

 

 ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn 

 

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch 
 

 Fractie Transparant Huizen 
L. Schaap 
 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
N. Meijer, G. Rebel en mw. M. Verbeek 
 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
De heren R. Walters en E. Dijk, adviseurs 

 
 

Afwezig: 
 

 Mw. D.A.G.M. Vrijmens (fractie PvdA) 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 14 mei 2020 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 23.15 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: 

 Mw. Vrijmens 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda: 
 De volgorde van behandelpunten wordt gewijzigd vastgesteld. 

  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 27 februari 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 27 februari 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededeling van de portefeuillehouder is door de commissie voor behandeling aangemerkt: 

 Mededeling van burgemeester Meijer over voortgang projecten integraal veiligheidsbeleid, zie 7.7. 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 

 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de fracties van VVD en ChristenUnie over de financiële 
gevolgen  en getroffen maatregelen van de corona-crisis; deze beantwoording zal ook in GO worden 
toegevoegd. Tevens zegt de burgemeester toe de vraag van D66 over de staatsrechtelijke aspecten 
rondom de noodverordening (wel/geen lokale raadsbekrachtiging nodig) schriftelijk te beantwoorden;  

 Burgemeester Meijer geeft een nadere toelichting op de beantwoording van de vragen van fractie van 
Leefbaar Huizen over openbare orde en veiligheid.  

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Geen gebruik van gemaakt. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.3 Jaarverslag 2019 Bank Nederlandse Gemeenten  
 Advies commissie:  
 Na beantwoording van de vragen door wethouder Rebel neemt de commissie het stuk voor kennisgeving 

aan.  
  
 Toezegging 

  Het college zal de opmerking (LH) dat het beloningsbeleid in het verslag zelf zou moeten staan onder de 
aandacht brengen bij de BNG; 

 De wethouder zal de suggestie (VVD) om het onverhoopt niet-uitkeren van dividend op te nemen in de 
risicoparagraaf, voor nader beraad bespreken in het college. 
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7.2 Rapportage Integriteitsbeleid 2019 
 Er zijn veel vragen van de commissie over onderdelen van de rapportage en de bijlagen; wethouder Verbeek 

beantwoordt de meeste van die vragen. De fracties van Dorpsbelangen Huizen en Leefbaar Huizen zullen 
hun vragen alsnog ook schriftelijk indienen ter latere beantwoording door het college, waarbij mw. Rebel 
aantekent dat haar vragen h.i. onterecht buiten de orde zijn verklaard. De fractie van Leefbaar Huizen doet 
de suggestie deze kwestie in het presidium te bespreken. 

 Advies commissie:  
 De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van CDA, D66, PvdA, Groen-

Links, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen en Leefbaar Huizen behielden 
een standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 Gelet hierop is dit een behandelpunt voor de raadsvergadering van 28 mei a.s. 
 
 Toezegging(en) 

 De reactie van de Arbeidsinspectie op basis van haar her-inspectie in 2020 zal worden nagezonden. 
  
7.6 Zienswijze jaarstukken 2019 VRGV, programmabegroting 2021 VRGV en regionaal risicoprofiel 

VRFGV  
 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van de commissie en doet mede gelet op de commissie-inbreng 

een voorstel tot aanpassing van het raadsvoorstel strekkende tot verduidelijking dat het om een zienswijze 
gaat, alsmede tot aanpassing van besluitpunt 4 (opmerking over rieten daken vervalt, besluitpunt wordt dan:  

 “4. Instemmen met het voorgestelde profiel.”); de commissie kan instemmen met deze aanpassing. 
  
 Advies commissie:  
 De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66, Groen-

Links, Leefbaar Huizen, SGP en Transparant Huizen, adviseert de raad in te stemmen met het (thans dus 
geamendeerde) voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de fracties van PvdA en ChristenUnie behielden een standpunt voor en namen  
het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 Gelet hierop is dit een behandelpunt voor de raadsvergadering van 28 mei a.s. 
 
 Toezeggingen 

 De burgemeester zegt toe nadere informatie te geven over: 
a. De vraag over stand van zaken over en kostenplaatje in verband met de nieuwe meldkamer; 
b. De vraag of Huizen haar verplichtingen in het kader van het onderdeel Bevolkingszorg nakomt; 
c. De onderbouwing van de besparingen rondom het niet doorgaan van trainingen e.d. en de vraag of 

dit effecten heeft op de meerjarenbegroting c.q. de operationele slagvaardigheid. 
  
7.5 Jaarverslag klachten 2019  
 De burgemeester beantwoordt de vragen van de commissie en geeft op onderdelen iets meer bestuurlijke 

duiding (bijvoorbeeld over oorzaak stijging klachten).  
 
 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 
  
7.1 Jaarverslag 2019 van de commissie voor de bezwaarschriften.  
 De burgemeester beantwoordt enkele vragen van de commissie. 
 
 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 
  
7.4 Aanpassing APV m.b.t. Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)  
 De burgemeester beantwoordt de vragen van de commissie over nut, noodzaak, werking en risico’s van de 

voorgestelde aanpassing, waarna de twijfels van de meeste fracties daaromtrent zijn weggenomen. 
 Advies commissie: behoudens de fractie van D66 adviseert de commissie tot instemming met dit voorstel. 
 Gelet daarop wordt dit een behandelpunt voor de raad van 28 mei a.s. 
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7.7 Mededeling burgemeester Meijer over voortgang projecten integraal veiligheidsbeleid 
 Advies commissie: na toelichting door de burgemeester over de versterkingsgelden en de (meetbaarheid 

van) effecten van gemeentelijk beleid op de toename van het veiligheidsgevoel voor kennisgeving 
aangenomen. 

  
  
8. Financiële overzichten commissie 
 Geen opmerkingen van de commissie. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
 Toezeggingen  nummers 1, 3 en 7 worden geschrapt. 
 Toezegging nummer 2 wordt voortaan halfjaarlijks behandeld conform voorstel burgemeester; 
 Toezegging 8 wordt tekstueel aangepast conform de vraag van de PvdA (geen directe relatie tussen 

onzekerheid over evenementen en lokale vuurwerkaanpak afgezien van de vuurwerkshow) 
  
10. Rondvraag 

 Burgemeester Meijer beantwoordt de vraag van de heer Woudsma over berichten over overlast bij hotel 
Newport . 

  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.15 uur. 
 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2020 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Toezegging van burgemeester om de vraag van D66 over de staatsrechtelijke aspecten rondom de 
noodverordening (wel/geen lokale raadsbekrachtiging nodig) schriftelijk te beantwoorden; 
 

  Het college zal de opmerking (LH) dat het beloningsbeleid van BNG in het jaarverslag zelf zou moeten 
staan onder de aandacht brengen bij de BNG; 
 

 wethouder Rebel zal de suggestie (VVD) om het onverhoopt niet-uitkeren van dividend op te nemen in de 
risicoparagraaf, voor nader beraad bespreken in het college. 

 
 De burgemeester zegt toe nadere informatie te geven over: 

a. De vraag over stand van zaken over en kostenplaatje in verband met de nieuwe meldkamer; 
b. De vraag of Huizen haar verplichtingen in het kader van het onderdeel Bevolkingszorg nakomt; 
c. De onderbouwing van de besparingen rondom het niet doorgaan van trainingen e.d. en de vraag of 

dit effecten heeft op de meerjarenbegroting c.q. de operationele slagvaardigheid. 
  

  Wethouder Verbeek zegt toe dat de reactie van de Arbeidsinspectie op basis van haar her-inspectie in 
2020 zal worden nagezonden. 

  
 


