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Aanwezig: 
 

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

Commissieleden  
 

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

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel 

 

• CDA-fractie: 
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, Mw. M. Terlouw 

 

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

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap 

 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
K. de Rooij (raadsadviseur) 
 

College 
N. Meijer, R. Boom, M. Verbeek 
 
Bezwaarschriftencommissie 
A. Elbertsen, commissievoorzitter 
Mw L. Beekhuis, kamervoorzitter 
R. de Quay, secretaris 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 8 april 2021 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 00.03 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen / Teamsvergadering 
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Rekenkamercommissie 
Mw. M. Quapp, voorzitter RKC 
Mw. M. van den Berg – Van Schaik, secretaris RKC 
Mw. K. Peters, hoofdonderzoeker/-auteur onderzoeksrapport “In principe openbaar” 
 
 
MRA 
E. Reiding, directie MRA 
 
 
 

Afwezig: 
 

• J.W. Meijerman (Vz) 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen en speciaal de gasten welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter herinnert aan de spelregels bij digitale vergaderingen. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijzigingen van de 
agenda: 
• Begonnen wordt met agendapunt 7.2. 
• Dan volgt het blokje verbonden partijen/MRA (agendapunten 7.1 en 7.4.); 
• Daarna het blokje Rekenkamercommissie (agendapunten 7.3. en 7.7.) 
• Vervolgens de rest van de agendapunten.  

  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 4 maart 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 4 maart 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de commissie voor 

kennisgeving aangenomen. 
• Mededeling van burgemeester Meijer over deelname aan TV-programma Helden van NU 
• Mededeling van burgemeester Meijer over gemeentegidsen in stembureaus 
• Mededeling burgemeester Meijer over openbare orde en veiligheid 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen. 
  
6. Spreekrecht voor burgers. 
 Geen gebruik van gemaakt. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.2 Jaarverslag 2020 van de commissie voor de bezwaarschriften 
 Na korte bespreking en toelichting, waarbij de vragen zijn beantwoord door de commissievoorzitter en de 

burgemeester, voor kennisgeving aangenomen. 
  
7.1 Verbonden partijen (o.a. regio GV en MRA) 
 
7.4 Brieven agenda en bijlagen MRA Regiegroep en Voorstel Metropool van grote klasse- 

transitiecommissie van Metropoolregio Amsterdam  
 Vanuit de commissie worden vragen gesteld over tijdpad/tijdsdruk n.a.v. de MRA voorstellen, de governance 

aspecten (bestuurlijk dilemma/legitimiteit, rol raadstafels en vertegenwoordiging in algemene vergadering, 
hoe worden belangen gewogen en wordt omgegaan met juist belangentegenstellingen tussen de partners 
e.d.), zienswijze vanuit regio of gemeente, transitieproces, financiering en werkwijze MRA als lobbyist. De 
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heer Reiding en wethouder Boom lichten de voorstellen nader toe en beantwoorden de vragen. Voor wat 
betreft de vertegenwoordiging in de algemene vergadering (1 per deelnemer)  wordt gedacht aan de college-
leden (burgemeester of wethouder) die de MRA in hun portefeuille hebben, maar iedere gemeente kan dat 
dus zelf bepalen.  

 Advies commissie:  
De vertegenwoordigingen van de fracties van D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, SGP en Transparant 
Huizen adviseren de raad in te stemmen met de voorgelegde zienswijze. De vertegenwoordigingen van de 
overige fracties behielden een standpunt voor en namen (met positieve grondhouding) het voorstel mee terug 
voor overleg met de fractie. 
Hiermee wordt dit raadsvoorstel/onderwerp een behandelpunt voor de raadsvergadering van 22 april a.s. 

 
 Toezegging 

• Wethouder Boom zal de vraag over planning en daaraan gerelateerde acties schriftelijk beantwoorden. 
• De heer Reiding neemt de suggestie mee om v.w.b. de transitie naar raadtafels nieuwe stijl ook de raden 

/ gemeenten te betrekken die thans niet aan die raadtafels deelnemen. 
  
7.3 Onderzoek rekenkamercommissie geheimhouding 
 De vragen van de commissie worden beantwoord door mw. Peters, mw. Quapp en de burgemeester.De 

laatste geeft daarbij aan dat het college het rapport positief waardeert en constructief aan de slag wil met de 
aanbevelingen (en wijst op de onlangs al toegepaste werkwijze bij het stuk over de oost-west-as ter zake van 
beperking der geheimhouding). Het gaat z.i. om de door alle betrokkenen gedeelde basishouding m.b.t. 
bestuur en documenten: zo openbaar mogelijk en alleen indien strikt noodzakelijk komt geheimhouding in 
beeld (en dan zo beperkt en kortdurend mogelijk).  

 Advies commissie:  
 De grootst mogelijke meerderheid van de commissie adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  

De vertegenwoordiging van de VVD fractie behield een standpunt voor en nam het voorstel mee terug voor 
overleg met de fractie. 

 Hiermee wordt dit voorstel een behandelpunt voor de raadsvergadering van 22 april a.s. 
 
 Toezegging 
• Burgemeester Meijer neemt de vraag over de wijze waarop (de implementatie van aanbevelingen uit) dit 

rapport zal worden gemonitord nog in beraad. 
  
7.7 Rapportage monitoring aanbevelingen rekenkamercommissie  
 De vragen van de commissie worden beantwoord door de burgemeester.  
 Advies commissie:  

De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 22 april a.s. bij het agendapunt “Hamerstukken” in te 
stemmen met het voorstel. 

 
7.5 Jaarverslag klachten 2020 
 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van de commissie.  
   
 Voor kennisgeving aangenomen.  
  
7.6 Aanschaf camerasysteem en uitbreiding raadsinformatiesysteem t.b.v. videocasting 
 Diverse fracties (VVD, CU, DBH) hebben moeite met het vervallen van de schriftelijke notulen van 

vergaderingen; wellicht kan dit ondervangen worden door dan uitgebreidere resumes/besluitenlijsten te 
maken? Ook is een goede zoekfunctie van belang in het nieuwe systeem. De vragen worden beantwoord 
door de raadsadviseur mw. De Rooij -van Slooten en de burgemeester. 

 Advies commissie:  
De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van CDA, D66, PvdA (mits 
uitgebreidere resumes/besluitenlijsten) , Leefbaar Huizen (idem), GroenLinks, SGP en Transparant Huizen, 
adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, 
Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie behielden een standpunt voor en namen met het voorstel mee terug 
voor overleg met de fractie. 
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 Het voorstel wordt een behandelpunt voor de raadsvergadering van 22 april a.s. 
 
 Toezegging(en) 

• De burgemeester zal schriftelijk antwoorden op de wens naar uitgebreidere resumes/besluitenlijsten. 
  
7.8 Wensen en bedenkingen uittredingsovereenkomst Amsterdam Goois Natuurreservaat en de Gooise 

Natuuragenda  
 Vanuit de commissie worden vragen gesteld over de hoogte, berekening en aanvaardbaarheid van de 

uittreedsom, het toekomstige commitment van Amsterdam (de VVD bereidt ter zake een amendement voor), 
het vervolg v.w.b. het traject met de provincie, de vraag hoe op langere termijn de financiële positie van het 
GNR en de participanten zijn geborgd en de wijze waarop de uittreedsomsom geldelijk zal worden beheerd. 
Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen en wijst v.w.b. de hoogte van de uittreedsom op het lange en 
moeizame onderhandelingstraject dat echter thans toch een einde van het geschil biedt. Zij ontraadt een 
amendement dat de VVD-fractie overweegt over nadere eisen aan het commitment van Amsterdam en/of 
een gewenste verhoging van de uittreedsom; het laatste zal h.i. zeker leiden tot een nieuwe impasse en een 
(voortzetting van het) juridisch geschil bij de rechter. 

 
 Advies commissie:  
 De commissie is verdeeld over het voorstel en neemt in meerderheid dit stuk mee terug voor nader fractie-

beraad; de SGP-fractie stemt in met het voorstel, terwijl GroenLinks niet zal instemmen gezien het tegen-
vallende onderhandelingsresultaat.   

 Het voorstel wordt een behandelpunt voor de raadsvergadering van 22 april a.s. 
  
8. Financiële overzichten commissie 
 Geen opmerkingen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
  
10. Rondvraag 

• Naar aanleiding van de vraag van de heer Bosch over de vergadering van a.s. maandag in relatie tot de 
avondklok, meldt de voorzitter dat daarover nog een mededeling zal volgen. 
 

  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 00.03 uur 
 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2021 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

• Toezegging van burgemeester Meijer dat  hij de vraag over uitgebreidere resumes/besluitenlijsten (als 
compensatie voor het vervallen van notulen bij videocasting) schriftelijk zal beantwoorden. 
 

 


