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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, mw. B. Okkema 

 

• CDA-fractie: 
R. Woudsma, R.H. Rebel 

 

• D66-fractie:  
P. Lekkerkerker, mw. K. van Werven 

 

• PvdA-fractie:  
S. van der Pas, K. Gencer 

 

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

 

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

 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn  

 

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

• Fractie Transparant Huizen 
B. Schaap 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
N. Meijer, G. Rebel, M.W. Hoelscher (t/m 7.5) 
 
Regio Gooi en Vechtstreek 
P. Broertjes, voorzitter algemeen bestuur regio GV 
H. Uneken, beleidsadviseur regio 

 
 

Afwezig: 
 

• M. Terlouw (fractie ChristenUnie) 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 28 november 2019 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 21.35 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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11. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen, in het bijzonder de nieuwe 

burgemeester, welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: 

• Mw. M. Terlouw 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda: 
• als eerste behandelpunt zal de mededeling van wethouder Hoelscher over het gesprek met leden van de 

projectgroep participatie Keuchenius aan de orde komen 
• de agendapunten 7.2 t/m 7.4  worden voorafgaand aan 7.1. behandeld in verband met de iets latere 

aankomst van de regiovertegenwoordigers 
  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 17 oktober 2019 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 17 oktober 2019 

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 wethouder Hoelscher over het gesprek met leden van de projectgroep participatie 

Keuchenius (na behandeling als agendapunt 5) 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

• Burgemeester Meijer deelt mee dat de politiecijfers (zie toezegging 2)  vrijdag aan de commissie zullen 
worden gezonden.  

  
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen. 
  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Geen gebruik van gemaakt. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.1 Overleg met regiovertegenwoordiging over legitimatie en slagkracht 
 Advies commissie: 

De commissie heeft aangegeven welke benadering vanuit Huizen gewenst is ten aanzien van de kwesties 
zoals in de gespreksleidraad benoemd. Daarbij bestaat bereidheid om, uitgaande van het behoud van het 
mandaat bij de raden, te experimenteren met vormen van versterking van de legitimatie en slagkracht, die op 
termijn bij gebleken succes/effect kunnen leiden tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en de 
governance binnen de regio. Het ontwikkelproces, voor wat betreft de wijze waarop raden meer samen 
kunnen doen/besluiten, is een experiment op zich (nut/status/werkwijze/bevoegdheid regiocongres e.d.). 
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7.2 Vaststellen verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 

De burgemeester beantwoordt enkele vragen van de VVD-fractie. Ook licht hij toe dat de bedragen zoals 
genoemd in artikel 3, eerste lid onder a. en b. nog moeten worden aangepast aan de indexering, die daar-
door op respectievelijk € 229,27 en € 171,60 zullen uitkomen. De commissie kan met deze wijziging 
instemmen. Hij gaat er vanuit dat de communicatie over de verordening na de vaststelling via de griffie kan 
lopen (en ook via de fracties zelf). 

 Advies commissie: het voorstel kan, gezien de toezegging van de burgemeester, als hamerstuk naar de raad 
van 12 december a.s.  

 Toezegging 
• De burgemeester zegt toe om in een kort memo nog voor de raadsvergadering in te gaan op de 

vragen/opmerkingen van de VVD-fractie (precisering reiskosten, redactie artikel 5). 
  
7.3 Begrotingsactualisering 2019-2023 
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie. 
 Advies commissie: het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 12 december a.s. 
  
 Toezegging 

• De toegezegde nadere verduidelijking over het al dan niet adverteren van vacatures wordt aan het einde 
van de commissievergadering door wethouder Rebel reeds mondeling verstrekt, zodat geen schriftelijke 
verduidelijking meer nodig is. 

  
7.4 Bestuursrapportage 2019 regio Gooi en Vechtstreek 
 De fractie van Leefbaar Huizen heeft geen vragen maar vindt dat dergelijke stukken in de commissie moeten 

worden geagendeerd / behandeld. 
 Advies commissie: het stuk kan in rubriek A worden geplaatst voor de raadsvergadering van 12 december 

a.s.  
  
7.5 Mededeling wethouder Hoelscher over gesprek met leden van projectgroep participatie Keuchenius 
 Advies commissie: na de toelichting van de wethouder voor kennisgeving aangenomen; de commissie voelt 

in de grootst mogelijk meerderheid niet voor verdere actie vanuit de raad(scommissie) zelf zoals gevraagd 
door de fractie van Leefbaar Huizen. 

  
8. Financiële overzichten commissie 
 Geen opmerkingen over dit overzicht. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
• Toezeggingen nummers 7, 8 en 12 kunnen worden geschrapt; 
• Toezegging nummer 10 wordt gewijzigd in de toezegging dat het college de commissie zal informeren 

zodra er iets te melden valt over uitkomsten van het onderzoek n.a.v. de aangifte; 
• Toezeggingen 4 en 6 kunnen worden gecombineerd (betreffen hetzelfde onderwerp) waarbij door de 

VVD-fractie wordt aangedrongen op een spoedige naleving; 
• N.a.v. toezegging 5 volgt nog voor het kerstreces een kort memo over de actuele tussenstand. 

  
10. Rondvraag 
 Geen gebruik van gemaakt. 
  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur. 
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Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2020 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
Geen nieuwe toezeggingen voor de lijst (zie ook 9.1). 
 


