
 

Datum: 9 september 2021 Blad: 1 

 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
R. Woudsma (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 

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning 

 

• ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 

 

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

• Transparant Huizen-fractie: 
L. Schaap 

 
 

Griffie/raadsadviseur 
Mw. K van Rooij-van Slooten (plv. raadsgriffier) 
 

College 
N. Meijer, R. Boom 

 
 

Afwezig: 
 

• J.W. Meijerman (Vz) 
• W. Doorn (CU) 
• Mw. K. Rienstra (GL) 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum: 9 september 2021 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 21.09 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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• B. van Woerkom (LH) 
 

 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom. 
  
2. Mededelingen 
 De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van: 

• W. Doorn 
• Mw. K. Rienstra 

  
3. Vaststellen vergaderorde 

De commissie besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.  
  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé gecombineerde commissievergadering Sociaal Domein, Fysiek Domein 

en ABM d.d. 17 juni 2021 
Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  
4.2 Notulen gecombineerde commissievergadering SD/FD/ABM d.d. 17 juni 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 

4.3 Resume commissie ABM d.d. 24 juni 2021 
 Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
 
4.4 Notulen commissie ABM d.d. 24 juni  
 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 Rebel over belastingsamenwerking tussen Huizen, 

Blaricum en Laren; 
• Mededeling van wethouder mw. Verbeek over opdrachtverlening voor de 

organisatiescan; de voorzitter zal het late tijdstip van verzending hiervan in de 
agendacommissie bespreken. 

Zie ook agendapunt 7.3. voor de mededeling van de burgemeester Meijer over 
veiligheidscijfers 1e helft 2021 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mondelinge mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 
 Er zijn geen vragen. 
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6. Spreekrecht voor burgers. 

Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
  
7. Behandelpunten. 
  
7.1 Verbonden partijen waaronder regio GV en MRA 
 Geen bijzonderheden.  
  
7.2 Zienswijze op voorstel transitiecommissie MRA 
 Wethouder Boom reageert op de diverse fractie-reflecties over en beantwoordt de 

vragen inzake de voorgestelde zienswijze.  
 
 Advies commissie:  

Een minderheid van de commissie, de vertegenwoordigingen van de fracties van D66, 
Dorpsbelangen Huizen, SGP en Transparant Huizen, adviseert de raad in te stemmen 
met het voorstel.  
De vertegenwoordigingen van de overige fracties behielden een standpunt voor en 
namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

 
7.3 Mededeling burgemeester Meijer over veiligheidscijfers 1e helft 2021 
 Burgemeester Meijer  beantwoordt de vragen van de commissie over de politie-inzet,  

fraudebestrijding en de verkeersveiligheid. 
  
 Toezegging 

• De burgemeester zegt toe dat in 2022 specifieker bezien zal worden of er een trend 
is qua verkeersongevallen in relatie tot de ongevallocaties, de aard der ongevallen 
en/of het type betrokken verkeersdeelnemers.  

• Tevens zal hij in het college de maximumsnelheid van 30 km binnen de bebouwde 
kom agenderen, maar hij wijst er wel op dat daadwerkelijke instelling daarvan 
(waartoe thans overigens nog geen voornemen bestaat) een vergaand besluit is dat 
zorgvuldig moet worden voorbereid. 

   
8. Financiële overzichten commissie 
 Naar aanleiding van het overzicht vraagt mw. Rebel hoe dat overzicht precies wordt 

gemaakt; naar haar indruk kloppen de cijfers niet altijd. 
 Namens het college zegt wethouder Boom schriftelijke beantwoording van deze vraag 

toe. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
• Toezeggingen nummers 4 en 5 worden geschrapt. 

  
10. Rondvraag 
• Wethouder Boom beantwoordt de vraag van mevrouw Rebel over (de naleving van)  

veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van werkzaamheden; hij zal nagaan bij de afdeling 
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hoe het exact gegaan is in het door mw Rebel gegeven voorbeeld (strandwerkzaamhe-
den en de veiligheid van kinderen/badgasten). 

 
  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:09 uur 
 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 2021 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 
 

• De burgemeester zegt toe dat in 2022 specifieker bezien zal worden of er een trend 
is qua verkeersongevallen in relatie tot de ongevallocaties, de aard der ongevallen 
en/of het type betrokken verkeersdeelnemers.  

• De burgemeester zegt toe in het college de maximumsnelheid van 30 km binnen de 
bebouwde kom te agenderen, maar hij wijst er wel op dat daadwerkelijke instelling 
daarvan (waartoe thans overigens nog geen voornemen bestaat) een vergaand 
besluit is dat zorgvuldig moet worden voorbereid. 

 


