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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R. Woudsma (voorzitter) 
R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

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

 

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

 

• CDA-fractie: 
Mw. M. Vos-Breel 

 

• D66-fractie:  
P. Lekkerkerker 

 

• PvdA-fractie:  
S. van der Pas 

 

• GroenLinks-fractie: 
P.P. Korzelius 

 

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

 

• ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 

 

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

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap 

 
 

Griffier 
J. Veenstra 

 
College 
N. Meijer, M. Hoelscher (t/m 5.3) 

 
 

Afwezig: 
 

• J.W. Meijerman (Vz), W. Doorn (CU), mw. K. Rienstra 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum: 17 februari 2022 
Aanvangstijd:  20:01 uur 
Eindtijd: 21.10 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:01 en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van mw. Rienstra en 

attendeert qua werkwijze op het nieuwe camerasysteem. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Geen wijzigingen voor wat betreft de agendapunten/vergaderorde.  
  
4. Vaststellen resumé/notulen  
4.1 Resumé commissievergadering ABM d.d. 27 januari 2022 

Conform vastgesteld. 
  
4.2 Notulen commissievergadering ABM d.d. 27 januari 2022 

Conform 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 

kennisgeving aangenomen: 
• Mededeling van wethouder mw. Verbeek over organisatiescan BMC. 
Zie ook agendapunt 7.3. 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 

De vragen van de heer Lekkerkerker inzake subsidie aan de Dorpsraad worden beant-
woord door wethouder Hoelscher, mede onder verwijzing naar de in het RIS te vinden 
besluitvorming van het college. Ook geeft hij aan dat inmiddels contacten zijn gelegd 
tussen de voorzitter van de Dorpsraad en bewoners van de Ericaweg over hun brief. 

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.1 Verbonden partijen waaronder regio GV en MRA 
 Voor kennisgeving aangenomen. 
  
7.2 Geheimhoudingsbesluiten 
 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van diverse fracties. Hij vraagt enige tijd 

en ruimte om sommige onderdelen ook met derde belanghebbenden te kunnen opne-
men en eventuele aanpassingen in de besluitvorming daarover dus niet nu maar bij de 
eerstvolgende evaluatie (later dit jaar) te doen. 
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 Advies commissie:  
 Met uitzondering van de fractie van D66 stemmen de overige fracties in met het voor-

stel, zodat het een behandelpunt wordt voor de raadsvergadering van 10 maart a.s. 
 Burgemeester Meijer zegde toe om nog na te gaan of een door de heer Lekkerkerker 

bedoeld stuk (vaststellingsovereenkomst met een bedrijf ter afwikkeling van het geschil 
verband houdend met de integriteits-kwestie) ten onrechte ontbreekt op de aan de raad 
voorgelegde overzichten, maar naar zijn herinnering is daarover destijds geen besluit-
vorming van de raad gevraagd. Dit wordt via een memo nog voor de raadsbehandeling 
beantwoord. 

 
7.3 Mededeling van wethouder mw. Verbeek over BMC organisatiescan 
 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van de commissie over de dekking van 

het aangegeven tekort bij de incidentele inhuur voor 2022, alsmede over de invulling 
van de posten en daaraan ten grondslag liggende keuzes/budgetten, waarbij uiteraard 
geen structurele maatregelen kunnen worden genomen vooruitlopend op de besluitvor-
ming over het BMC-advies, dat zo spoedig mogelijk ook aan de raad wordt aangeboden 
na behandeling ervan door het college.  

  
8. Financiële overzichten commissie 
 Geen vragen over. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt conform vastgesteld. 
  
10. Rondvraag 

Burgemeester Meijer spreekt namens de commissie woorden van dank en waardering 
uit voor de inzet en werkwijze van de plaatsvervangend voorzitter, die gedurende ruim 
een jaar als zodanig de commissievergaderingen heeft voorgezeten. Onder applaus 
wordt daarvoor een bos bloemen overhandigd.   

  
De plaatsvervangend voorzitter kijkt met plezier en voldoening op deze periode terug  
en spreekt zelf ook zijn dank en waardering uit voor de heer Meijerman als voorzitter en 
de commissieleden voor hun steeds inhoudelijke inbreng; ook dankt hij de collegeleden 
voor hun aanwezigheid en de ambtelijke ondersteuning. 

  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.10 uur. 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2022. 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
Geen nieuwe toezeggingen 


