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1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:02 uur en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de heren 

Mol en van der Zwan. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat geen berichten van verhindering zijn ontvangen en wijst verder op de gebruikelijke 

corona-regels. 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda: 
 Agendapunt 7.4. wordt aansluitend aan punt 7.1. behandeld.  

  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de gecombineerde vergadering commissies ABM/FD/SD d.d. 11 juni 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de gecombineerde vergadering commissies ABM/FD/SD d.d. 11 juni 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 

4.3 Resumé vergadering commissie ABM d.d. 18 juni 2020 
 Ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.4. Notulen vergadering commissie ABM d.d. 18 juni 2020 
 Ongewijzigd vastgesteld. 
  
5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededeling van de portefeuillehouder is door de commissie voor behandeling aangemerkt: 

 Mededeling van burgemeester Meijer over veiligheidscijfers eerste helft 2020 (zie 7.5). 
  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 

 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van de heer Doorn (fractie ChristenUnie) over de recente 
versoepelingen m.b.t. het reglement burgerlijke stand.  

  
6. Spreekrecht voor burgers. 

Geen gebruik van gemaakt. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.1 Adviezen werkgroep verbetering besluitvorming regio 
 Burgemeesters Mol en Meijer beantwoorden de vragen van de commissie over de diverse verbetervoorstel-

len en geven een nadere toelichting op de achterliggende gedachtenvorming binnen de werkgroep. 
 Advies commissie: 

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van D66, Dorpsbelangen 
Huizen, Leefbaar Huizen, GroenLinks, SGP en Transparant Huizen, adviseert de raad in te stemmen met het 
voorstel. De vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie behielden een 
standpunt voor en namen met het voorstel (met positieve grondhouding) mee terug voor overleg met de 
fractie. 
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Gelet hierop wordt dit onderwerp een behandelpunt in de raadsvergadering van 17 september a.s. 
  
7.4 Ontwerp regionaal beleidsplan 2021-2024 veiligheidsregio’s Flevoland / Gooi en Vechtstreek  
 De heer Van der Zwan en burgemeester Meijer lichten de stukken nader toe en beantwoorden de vragen van 

de commissie over  de ambities van de veiligheidsregio’s en enkele bijzondere aspecten (meldkamer, positie 
vrijwilligers, opbouw en multi-karakter Veiligheidsbureau, variabele voertuigbezetting, budgeteffecten). 

 Advies commissie:  
 De commissie stemt unaniem in met het voorstel, dat als hamerstuk kan worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van 17 september a.s.. 
 
 Toezegging 

 Burgemeester Meijer zegt toe om in het algemeen bestuur van de VR bij de besluitvorming over het 
regionaal beleidsplan nadrukkelijk de opvatting van de raad m.b.t. de positie van brandweervrijwilligers 
onder de aandacht te brengen. 

 
7.2 Rapportage aanbevelingen onderzoeken Rekenkamercommissie 
 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen van de commissie. 

Advies commissie: het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen en kan als hamerstuk worden 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 september a.s. 

  
7.3 Centraal vuurwerkfeest tijdens jaarwisseling 
 Burgemeester Meijer licht het voorstel toe en gaat in op de vragen van de commissie. 
 Advies commissie:  

De meerderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van VVD, D66, Dorpsbelangen 
Huizen, Leefbaar Huizen,  ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen, adviseert de raad in te stemmen met 
het voorstel. De vertegenwoordigingen van de fracties van CDA en PvdA behielden een standpunt voor en 
namen met het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. De fractie van GroenLinks is tegen het 
voorstel en bepleit een experiment in 2021 of 2022 met een centrale vuurwerkshow in het Nautisch Kwartier. 
Gelet hierop wordt dit onderwerp een behandelpunt in de raadsvergadering van 17 september a.s. 

 
 Toezegging 

 De burgemeester zal bezien of toezegging 4 hiermee is nagekomen, dan wel dat nog andere acties in het 
kader van (rapportage over de) lokale vuurwerkaanpak nodig zijn.  

 
  
7.5 Mededeling burgemeester Meijer over veiligheidscijfers eerste helft 2020 en aansluiting gemeente bij 

Misdaad Anoniem 
 Advies commissie: na toelichting door de burgemeester voor kennisgeving aangenomen. 
  
 Toezegging 

 Burgemeester Meijer zal bezien of burgervoorlichting over het voorkomen van online-fraudes tot de 
mogelijkheden behoort. 

  
8. Financiële overzichten commissie 
 Geen opmerkingen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen: 
 Toezegging  nummer 5 worden geschrapt. 

  
10. Rondvraag 

 Burgemeester Meijer beantwoordt de vraag van de heer Bource  over periodieke informatieavonden met 
de politie. 
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Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:52 
 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2020 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

 Burgemeester Meijer zegt toe om in het algemeen bestuur van de VR bij de besluitvorming over het 
regionaal beleidsplan nadrukkelijk de opvatting van de raad m.b.t. de positie van brandweervrijwilligers 
onder de aandacht te brengen. 

 
 Burgemeester Meijer zal bezien of burgervoorlichting over het voorkomen van online-fraudes tot de 

mogelijkheden behoort. 
 

 
 

 


