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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 

 

• CDA-fractie: 
R. Woudsma, 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: 
W. Doorn, Mw. M. Terlouw 

 

• SGP-fractie: 
G.J. Bosch 
 

• Fractie Transparant Huizen 
L.Schaap 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
N. Meijer, G. Rebel 

 
 

Afwezig: 
 

• Mw. K Rienstra (GL) 

• R.J.C. Bource (SGP) 
 
 

 

 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 18 juni 2020 
Aanvangstijd:  20.05 uur 
Eindtijd: 21.05 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur, heet alle aanwezigen welkom en wijst op de corona-

vergaderregels. 

  

2. Mededelingen 

 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de leden Bource, Rienstra en Vrijmens 

  

3. Vaststellen vergaderorde 

De commissie besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.  

  

4. Vaststellen resumé(s) 

  

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 14 mei 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 14 mei 2020 

Overeenkomstig het daartoe strekkend voorstel van de heer Koning stemt  de commissie in met wijziging van 

de notulen (op pag. 4 onder 7.3 , derde gedachtenbolletje wordt de verwijzing naar de heer Lekkerkerker 

gewijzigd in vermelding van de heer Koning). 

Voor het overige zijn de notulen ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

5. Informatie van het college. 

  

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

 Er zijn geen mededelingen. 

  

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Idem. 

  

5.3 Vragen aan het college 

 Er zijn geen mededelingen.  

  

6. Spreekrecht voor burgers. 

Geen gebruik van gemaakt. 

  

7. Behandelpunten. 

  

7.1 Wijziging gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek 

 Wethouder Rebel beantwoordt enkele vragen uit de commissie over de aard en strekking van de wijziging in 

relatie tot de bevoegdheden van het regiobestuur alsmede de aangepaste financiële uittreedregeling en zegt 

toe in een memo enkele vragen (is al geanticipeerd op de nieuwe WGR? Wat betekent de taakomschrijving 

van het C en A team inzake advisering over een tweede prestatie generalistische basis GGZ? Waarom is art. 

4 uitgebreid?) later te beantwoorden. 

 

 Advies commissie: 

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van alle fracties behoudens VVD en Christen-

Unie,  adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  

De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD en ChristenUnie behielden een standpunt voor en namen 

met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 

 Het voorstel wordt als behandelpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 juli 2020 
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 Toezegging 

• Wethouder Rebel zegt toe in een memo enkele vragen (is al geanticipeerd op de nieuwe WGR? Wat 

betekent de taakomschrijving van het C en A team inzake advisering over een tweede prestatie 

generalistische basis GGZ? Waarom is art. 4 uitgebreid?) later te beantwoorden. 

  

8. Financiële overzichten commissie 

 Voor beantwoording van de technische vraag van de VVD-fractie (€ 22.000 voor externe onderzoeken) 

verwijst de wethouder naar de afdeling financiën. 

 

9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezeggingen nummers 2, 6, 7, 9 (na toelichting wethouder Rebel) en 10 worden geschrapt. 

• Toezegging nummer 1 wordt op voorstel van de burgemeester qua tekst gepreciseerd en qua termijn op 

januari en september bepaald. 

• Toegevoegd wordt de toezegging van wethouder Rebel dat het college na de zomer een nieuwe update 

over de corona-effecten zal verstrekken.  

  

10. Rondvraag 

• Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van mevrouw Rebel (DBH) over een demonstratie in de 

Oostermeent en de nog gesloten toiletten bij de kinderboerderij. 

  

 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.05 uur. 

 

 

 

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 3 september 2020 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

• Toezegging van wethouder Rebel dat het college na de zomer een nieuwe update over de corona-

effecten zal verstrekken.  

 

 


