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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
P. Lekkerkerker (voorzitter) 
R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 
Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
T. Pouw, J.J. Donker 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
M.K. Rebel 

• CDA-fractie: 
M. Vos-Breel, T. Dieterman 

• D66-fractie:  
B. Schröder, M. Baltus 

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

• PvdA-fractie:  
M.N. Leeuwin, K. Gencer 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn (tot 20.45 uur), M. Terlouw 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, D. Hettema 

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap 

 

Griffie 
J.Veenstra 
 

College 
N. Meijer, M. Verbeek, J. Cnossen 
 
Afwezig: 
G.W. Ormel 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum: 23 juni 2022 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 22:03 uur 
Locatie:  Raadzaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering van de commissie om 20.00 uur. 
  
2. Mededelingen 
 Er zijn geen mededelingen.  
  
3. Vaststellen vergaderorde 
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Vaststellen resumé  
4.1 Resumé commissie ABM  d.d. 19 mei 2022 

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 / de portefeuillehouders zijn door de 

commissie voor kennisgeving aangenomen. 
• Mededeling van burgemeester Meijer over besluit op Wob-verzoek NRC; 
• Mededeling van wethouder Verbeek over toegezegde beantwoording inzake digitale 

weerbaarheid. 
 De andere mededelingen zijn voor behandeling geagendeerd (zie 7.5. en 7.6.) 
  
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 Verbonden partijen (o.a. regio GV en MRA)  
 Mevrouw Leeuwin geeft een kort verslag van de recente netwerk MRA-bijeenkomst 

(“State of the Region”) en de daar gedane mededelingen. 
  
7.2 Rapportage aanbevelingen onderzoeken rekenkamercommissie 
 Burgemeester Meijer beantwoordt enkele vragen van de commissie. De vragen van VVD 

en CU over de reden waarom het subsidieoverzicht in oktober nog niet gereed is c.q. 
waar de wel beschikbare  gegevens dan kunnen worden gevonden (webpagina?), zullen 
schriftelijk worden beantwoord. 

 Advies commissie: na deze (deels toegezegde) beantwoording, voor kennisgeving 
aangenomen en daarmee een hamerstuk voor de raadsvergadering van 7 juli a.s. 

  
7.3 Vaststelling gedragscodes en protocol voor behandeling integriteitsschendingen 
 Burgemeester Meijer gaat in op het VNG advies en geeft aan dat hij “invul-ruimte” voor 

de raad ziet, waarna de commissie met elkaar die ruimte verkent voor wat betreft de tekst 
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en strekking van het door D66 beoogde amendement. Op basis van het besprokene zal 
het betrokken document worden aangepast in de geest en context van deze discussie. 

 Afrondende behandeling vindt dan plaats in de raadsvergadering van 7 juli a.s.  
  
7.4 Memo over Integraal Veiligheidsplan 2023-2026  
 Burgemeester Meijer gaat in op de vragen/zorgen van de commissie (verhouding lokale 

en regionale prioriteiten, meerwaarde van deze samenwerking, behoud lokale budget, 
proces totstandkoming en input lokale raden). 

 Gehoord deze toelichting ziet de commissie de nadere uitwerking na het zomerreces  met 
vertrouwen tegemoet. 

  
7.5 Mededeling wethouder Verbeek resultaten MTO 2022 / opvolging organisatiescan 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de commissie en licht toe dat en hoe het 

college en het CMT aan de slag zijn gegaan voor wat betreft de verbeterpunten. Zij zegt 
toe dat de raad uiteraard nader geïnformeerd zal blijven worden over de stand van zaken 
door het nieuwe college, zowel inzake het MTO als de organisatiescan. Algemeen 
directeur J. Cnossen beantwoordt vragen over werkdruk, doorgroeimogelijkheden en het 
aspect integer handelen. 

 Na deze toelichting is de mededeling voor kennisgeving aangenomen. 
 
 Toezegging: het college blijft de raad informeren over de voortgang en stand van zaken 

voor wat betreft het MTO en de organisatiescan.  
  
7.6 Mededeling burgemeester Meijer over fusie archiefdiensten  
 Burgemeester Meijer gaat in op enkele vragen van de commissie (meerkosten in relatie 

tot huidige bijdrage Huizen, formatie, prioriteiten en alternatieven). 
 Gehoord de toelichting wacht de commissie de nadere voorstellen ter zake af.  
 
8. Financiële overzichten commissie 
 Voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
• Toezeggingen nummers 4 en 8 kunnen vervallen (zijn uitgevoerd). 
 

  
10. Rondvraag 

Mevrouw Vos (CDA) stelt vragen over (duiding van de) recente autobranden en de 
oversteekproblemen voor Flevoschool-kinderen bij de Naarderstraat. Burgemeester 
Meijer meldt, dat autobranden de aandacht van de politie hebben (maar driehoeksoverleg 
is niet aan de orde) en dat hij v.w.b. de oversteekproblematiek geen informatie paraat 
heeft. De voorzitter stelt voor deze vraag in de commissie Fysiek Domein aan de orde te 
stellen. 

  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:03 uur. 
 
 



 

Datum: 23 juni 2022 Blad: 4 

 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 8 september 2022 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
• Toezegging van wethouder Verbeek dat het college de raad periodiek blijft informeren 

over de uitwerking van het MTO 2022 en de BMC-organisatiescan. 


