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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
J.W. Meijerman (voorzitter) 
J. Veenstra (raadsgriffier tevens plv. commissigeriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
mw. J.H. Prins 

 
 

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

 

• D66-fractie:  
P. Lekkerkerker 

 

• PvdA-fractie:  
S. van der Pas 

 

• GroenLinks-fractie: 
mw. K.S. Rienstra 

 

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

 

• ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (deelname via Teams)  
 

• SGP-fractie: 
G.J. Bosch 
 

• Transparant Huizen 
L. Schaap 

 
 

College 
Burgemeester N. Meijer en wethouder G. Rebel 
 

 
Afwezig: 
 
W.H. Holtslag (VVD), P.P. Korzelius (GroenLinks), W. Doorn (ChristenUnie), R.J.C. Bource (SGP) 

 
 

 

  

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 8 oktober 2020 
Aanvangstijd:  20.10 uur 
Eindtijd: 20.50 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen welkom. Hij meldt de afwezigheid 

van de heren: Holtslag, Korzelius, Doorn en Bource. Tevens meldt hij de afwezigheid van commissiegriffier 
Rudi van Zuiden, die voor deze vergadering vervangen wordt door de raadsgriffier 

  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat geen berichten van verhindering zijn ontvangen en wijst verder op de gebruikelijke 

corona-regels. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 
 De vergaderorde wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de gecombineerde vergadering commissie ABM d.d.3 september jl.. 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de gecombineerde vergadering commissies ABM d.d. 3 september jl. 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 

5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De voorzitter meldde dat: 

o de mededeling van de burgemeester over programma Week v.d. Veiligheid is aangemeld door de VVD 
en wordt behandeld onder agendapunt 7,2; 

o de mededeling van wethouder Rebel over de afwikkeling tegoeden Wijkbeheer en Service wordt behandeld 
onder 7.1, dat ook over dit onderwerp gaat.  
  

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 De commissie nam kennis van de mededeling van wethouder Rebel, dat het jaarlijkse overzicht “stand van 
 zaken uitwerking collegeprogramma” niet zoals gebruikelijk voor de begrotingsraad zal worden aangeleverd 
 maar voor de raadsvergadering van december a.s.. 
  
5.3 Vragen aan het college 
 Er waren geen vragen aan het college. 
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Er hadden zich geen insprekers gemeld. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.1 Bekrachtiging geheimhouding vaststellingsovereenkomst 
 Advies commissie: 

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, PvdA, Leefbaar 
Huizen, GroenLinks, SGP en Transparant Huizen, adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de fracties van D66, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen behielden een 
standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 
Gelet hierop wordt dit onderwerp een behandelpunt in de raadsvergadering van 29 oktober a.s.. 

  
7.2 Mededeling burgemeester over programma Week v.d. Veiligheid  

Na beantwoording van enkele vragen door de burgemeester voor kennisgeving aangenomen 
:  
 Toezegging 
 Burgemeester Meijer zegde toe dat: 
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• hij zal nagaan of, en zo ja waarom, de buurtpreventievereniging waarvan de heer Holtslag lid is geen 
uitnodiging heeft ontvangen voor de bijeenkomst voor buurtpreventieverenigingen over online-fraude, die 
overigens niet is doorgegaan en op een ander moment alsnog zal plaatsvinden; 

• hij zal nagaan of er ook dit jaar nog een veiligheidskrant zal verschijnen en zal de commissie daarover via 
een mededeling informeren; 

• de commissie geïnformeerd zal worden over de uitkomsten van evaluatie van de Week van de Veiligheid. 
 
8. Financiële overzichten commissie 
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen: 
• Toezegging nummer 3 is geschrapt; 
• Toezegging nummer 4: toegezegde datum gereed wordt op 4 kwartaal gesteld. 
• Toezegging nummer 5 is geschrapt. De brief die is uitgegaan naar de BNG zal alsnog met de wekelijkse 

raadsinformatie naar alle raadsleden en lijstopvolgers worden verzonden. 
• Toezegging nummer 8 is geschrapt. 

  
10. Rondvraag 
 Is geen gebruik van gemaakt.  
  
 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur 
 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 26 novemberktober 2020 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 
• De burgemeester zal nagaan of er ook dit jaar nog een veiligheidskrant zal verschijnen en zal de commissie 

daarover via een mededeling informeren; 
• De burgemeester zegt toe dat de commissie geïnformeerd zal worden over de uitkomsten van evaluatie van de 

Week van de Veiligheid. 
 

 
 


