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Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R. Woudsma (plv. voorzitter) 
R. van Zuiden (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
W.H. Holtslag, mw. J.H. Prins 

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel 

 

• CDA-fractie: 
Mw. M. Vos-Breel 

 

• D66-fractie:  
P. Lekkerkerker 

 

• PvdA-fractie:  
S. van der Pas 

 

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

 

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

 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn, Mw. M. Terlouw 

 

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

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap 

 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
N. Meijer, R. Boom (t/m 7.3) 
 
Rekenkamercommissie 
Mw. R. Quapp (voorzitter RKC) t/m 7.4 
Mw. M. van den Berg (secretaris RKC) t/m 7.4. 

 
 

Afwezig: 
 

• W.J. Meijerman (vz) 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 4 maart 2021 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 22.30 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen/digitale teamsvergadering 
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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: 

• De heer Meijerman 

• Mw. Vrijmens 

  

3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda: 

• Agendapunten 7.3 en 7.4 worden als eerste behandeld.  

  

4. Vaststellen resumé(s) 

  

4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 28 januari 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 28 januari 2021 

Ongewijzigd door de commissie 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 bespreking geagendeerd: 

• Mededeling van burgemeester Meijer over fraudecijfers en lachgasgebruik onder 7.5. 

  

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

• Burgemeester Meijer informeert de commissie mondeling over de stand van zaken over het 

uitvoeringsplan integrale veiligheid: dat wordt komende week verzonden. 

  

5.3 Vragen aan het college 

• Burgemeester Meijer geeft een nadere toelichting op de beantwoording van de vragen van de heer 

Holtslag (VVD) over toegankelijkheid gemeentegids.  

  

6. Spreekrecht voor burgers. 

 Geen gebruik van gemaakt. 

  

7. Behandelpunten. 

  

7.3 Versterking Metropool Regio Amsterdam (MRA)  

 De commissie is bezorgd over tempo en draagvlak ten aanzien van de aangekondigde plannen voor 

versterking van de MRA en meerdere fracties bepleiten een goede input vanuit de raad/fracties.  

  

 Advies commissie: 

De commissie adviseert de raad om de brief van de MRA in zijn vergadering van 18 maart 2021 bij het 

agendapunt “Ingekomen stukken” voor kennisgeving aan te nemen (Rubriek A).  

   

7.4 Rekenkamercommissie jaarverslag 2020 en jaarplanning 2021  

 Mevrouw Quapp beantwoordt de vragen vanuit de commissie over het verslag en de planning en meldt voor 

wat betreft de onderwerpen op de “groslijst” dat de fracties in het najaar weer worden bevraagd op daarbij te 

stellen prioriteiten; zij heeft de thans al naar voren gebrachte wensen daarover genoteerd. 

  

 Advies commissie: na bespreking zijn de stukken voor kennisgeving aangenomen. 
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7.1 Wijzigingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen vanuit de commissie, daarbij aangevend dat de rechtspositie 

van de vrijwilligers niet wordt gewijzigd door dit voorstel: dat betreft een ander traject. Voor wat betreft de 

gevolgen van de uittreding van Weesp volgt na medio april nadere informatie. 

 

Advies commissie:  

De grootst mogelijke meerderheid van de commissie adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  De 

vertegenwoordiging van de fractie Leefbaar Huizen behield een standpunt voor en nam het voorstel mee 

terug voor overleg met de fractie. 

 Daarmee wordt dit een behandelpunt voor de raadsvergadering van 18 maart a.s. 

 

 

7.2 Permanente adviescommissie vermindering regeldruk  

 De burgemeester geeft een nadere toelichting op het begeleidende memo aan de hand van de vragen vanuit 

de commissie daarover. Nu meerdere fracties twijfelen aan de meerwaarde van een permanente raads-

commissie is een alternatief conform punt 2 van het memo een serieuze optie; gelet daarop doet de griffier 

het voorstel dat de tekst van punt 2 van het memo onder het kopje “Alternatieven” wordt opgenomen in het 

raadsvoorstel, opdat tijdens de raadsbehandeling de fracties dan hun voorkeuren kunnen aangeven via 

amendering van het besluitpunt.  

 

 Advies commissie:  

 De commissie stemt in met het voorleggen van een gewijzigd raadsvoorstel conform de suggestie van de 

griffier. Daarbij gaven de meeste fracties aan nog nader fractieberaad te willen hebben over het (aldus 

gewijzigde) raadsvoorstel, maar de fracties van CDA en Leefbaar Huizen kunnen ook instemmen met het 

huidige raadsvoorstel, terwijl de fracties van SGP en Transparant Huizen al aangeven voor amendering te 

zijn conform optie 2 uit het memo. 

 Daarmee wordt dit een behandelpunt voor de raadsvergadering van 18 maart a.s. 

  

  

7.5 Mededeling burgemeester Meijer over fraudecijfers en lachgasgebruik 

 Burgemeester Meijer beantwoordt de vragen vanuit de commissie 

 

 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 

  

8. Financiële overzichten commissie 

 Geen opmerkingen over gemaakt. 

 

9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezegging nummer 5 wordt geschrapt. 

 

  

10. Rondvraag 

• De voorzitter zegt toe de opmerkingen van de heer Bource (gesteund door mevrouw Rienstra)  en de 

heer Lekkerkerker  (bepleit juist tegendeel) over het aantal op het vergaderscherm in beeld te brengen 

personen, in te brengen in de evaluatie bij de agendacommissie. 

 

  

 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur. 
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Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 8 april 2021 

 

De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 


