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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2. Mededelingen
De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van mw. Rienstra.

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. 28 november 2019
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 28 november 2019
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld.

5. Informatie van het college.

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s)
De mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn geagendeerd voor behandeling (zie 7.5 t/
m 7.9).

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.

7.1 Uitgangspunten begroting en belastingnota 2021.
Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie.
Advies commissie:
De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, D66, Leefbaar 
Huizen, SGP, Transparant Huizen en ChristenUnie (met een voorbehoud v.w.b. de gehanteerde OZB-
percentages) adviseert de raad in te stemmen met het voorstel. 
De vertegenwoordigingen van de fracties PvdA, GroenLinks en Dorpsbelangen Huizen behielden een 
standpunt voor en namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.
Het voorstel wordt als behandelpunt geagendeerd voor de raad van 13 februari a.s.

Toezegging
 De technische vraag van Leefbaar Huizen over de frictiekosten (als genoemd in besluitpunt 9 van het 

voorstel) zal per mail worden beantwoord.
(Noot commissiegriffier: De financiële vertaling van het vrijvallen van de voorziening frictiekosten personeel 
GGD is in de juni 2019 actualisering van de begroting aan de raad voorgelegd; er is toen € 14.007 
vrijgevallen ten gunste van het begrotingsresultaat).
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7.2 Gemeentefonds
Na bespreking van dit onderwerp bestaat geen behoefte aan een eigen motie vanuit Huizen.
Advies commissie: het stuk kan worden geagendeerd in Rubriek A bij de ingekomen stukken.

7.3 Vuurwerknotitie
De notitie wordt besproken en de vragen worden beantwoord door de burgemeester, mede in het licht van te 
verwachten nationale aanpassingen die van invloed zullen zijn op de lokale speelruimte. Gelet daarop is 
tijdige vervolgbespreking (o.a. rondom voorstellen/opzet voor een vuurwerkshow) gewenst.
Advies commissie: de notitie wordt nu voor kennisgeving aangenomen in afwachting van verdere 
ontwikkelingen en voorstellen over dit onderwerp.

Toezegging
 De burgemeester zegt toe in het 2e kwartaal met een vervolgnotitie te komen.

7.4 Terugkoppeling vanuit werkgroep raadsleden Veiligheidsregio
De heer Woudsma doet verslag van de in de vergadering van 21 januari jl. besproken onderwerpen (o.a. 
samenwerkingsovereenkomst veiligheidsregio’s, inrichting veiligheidsbureau, toekomst brandweer-
vrijwilligers, ontwikkelingen rondom meldkamer, regionaal beleidsplan, innovatie binnen de veiligheidsregio).

7.5 Mededeling burgemeester Meijer over veiligheidscijfers januari-september
De vragen vanuit de commissie worden beantwoord door de burgemeester.

Toezegging
 De burgemeester zegt toe te bezien of de overzichten qua inhoud/opzet kunnen worden geharmoniseerd 

(in het  jaaroverzicht worden meer gegevens, zoals drugszaken en ongevallen op de weg vermeld dan in 
de kwartaalopgaven).

7.6 Mededeling burgemeester Meijer jaarcijfers veiligheid 2019 en evaluatie jaarwisseling 2019-2020.
De vragen vanuit de commissie worden beantwoord door de burgemeester.

Toezegging
 De vraag over hotspots m.b.t. ongevallen op de weg en mogelijke maatregelen zal ter beantwoording 

doorgeleid worden naar de wethouder met verkeer in zijn portefeuille.

7.7 Mededeling wethouder Rebel over relatie bedrijven 2020 betrokken bij het integriteitsdossier en 
actuele stand van zaken afwikkeling tegoeden.
Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de commissie. 

Toezegging
 De raad zal tijdig worden geïnformeerd indien zich relevante ontwikkelingen voordoen in het lopende 

juridische geschil (bijvoorbeeld behandeling bij / uitspraak van de rechter).

7.8 Mededeling wethouder Verbeek over overzicht beleid en maatregelen met betrekking tot cultuur
Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de commissie en merkt aanvullend nog op dat thans een 
medewerker-tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

7.9 Mededelingen wethouder Verbeek over aangifte lekken informatie aan de pers en seponeren van die 
aangifte
Wethouder Verbeek antwoordt desgevraagd dat thans gewerkt wordt aan een “afwegingskader informatie-
lekken” 

8. Financiële overzichten commissie
Geen opmerkingen.
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9. Vaststellen toezeggingenlijst
De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzigingen:
 Toezeggingen  nummers 7 en 8 worden geschrapt.

10. Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.22 uur

Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2020

De commissiegriffier, De voorzitter,

Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen
 Toezegging van burgemeester Meijer dat in het 2e kwartaal een vervolgnotitie over de lokale 

vuurwerkaanpak wordt geagendeerd
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