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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 (digitaal) 

 

• CDA-fractie: 
mw. M. Vos-Breel 

 

• D66-fractie:  
P. Lekkerkerker 

 

• PvdA-fractie:  
S. van der Pas, mw. D.A.G.M. Vrijmens 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Griffie/raadsadviseur 
J. Veenstra (raadsgriffier) 
 

College 
N. Meijer, G. Rebel, mw. M. Verbeek 
 
Adviseurs Veiligheidsregio GV 
J. de Graaf, P. Benschop 

 
 

Afwezig: 
 

• J.W. Meijerman (voorzitter) 
• L. Schaap 
 
 
 

 

Resumé van de openbare commissievergadering ABM 
 
Datum:  donderdag 20 mei 2021 
Aanvangstijd:  20.00 uur 
Eindtijd: 22.00 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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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: 

• L. Schaap 
  
3. Vaststellen vergaderorde 

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besluit de commissie tot de volgende wijziging van de agenda: 
• agendapunt 7.3 wordt als eerste behandelpunt besproken, daarna wordt de agenda weer gevolgd. 

  
4. Vaststellen resumé(s) 
  
4.1 Resumé van de openbare vergadering d.d. 8 april 2021 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
4.2 Notulen van de openbare vergadering d.d. 8 april 2021  

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 
  
5. Informatie van het college. 
  
5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 
 De volgende mededelingen van de portefeuillehouder is voor behandeling aangemerkt: 
• Mededeling van burgemeester Meijer over Twm covid 19- verantwoording gevoerd beleid, zie 7.5 

  
5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 
 Er zijn geen mededelingen. 
  
5.3 Vragen aan het college 

• Wethouder Rebel beantwoordt de vragen van de heer  Koning (Leefbaar Huizen) over havengelden en 
cruiseschepen.   

  
6. Spreekrecht voor burgers. 
 Geen gebruik van gemaakt. 
 
7. Behandelpunten. 
  
7.3 Zienswijze jaarstukken 2020 en programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
 De burgemeester en de heer de Graaf beantwoorden de vragen vanuit de commissie. 
 Advies commissie: 

De grootst mogelijke meerderheid van de commissie adviseert de raad in te stemmen met het voorstel.  
De vertegenwoordiging van de fractie Dorpsbelangen 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 3 juni a.s. 
  
7.1 Verbonden partijen waaronder regio GV en MRA  
 De geagendeerde stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.  
  
7.2 Zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio GV  
 Wethouder Rebel beantwoordt de vragen vanuit de commissie (met uitzondering van de vragen die reeds 

aan de orde zijn geweest in de commissies Sociaal en Fysiek Domein) over de weerstandscapaciteit, bezui-
nigingen, compensatie COVD-19, taakuitvoering regio en de benodigde versterking van de financiële functie. 

 Advies commissie: de meeste fracties wensen finale afstemming in de fracties te kunnen plegen alvorens de 
raadsbehandeling plaatsvindt, zodat dit een behandelpunt wordt voor de raadsvergadering van 3 juni a.s. 
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7.4 Rapportage integriteitsbeleid 2020 
 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de commissie en zegt toe (na overleg met het team 

Personeel en Organisatie en de Ondernemingsraad) een samenvatting van het MTO (=Medewerkers-
tevredenheids-Onderzoek ) te doen opstellen voor de gemeenteraad, gezien de sterke behoefte daaraan 
blijkens de commissiebehandeling. 

 Advies commissie: gelet op de toezegging van de wethouder adviseert de commissie de raad bij het punt 
Hamerstukken in te stemmen met het voorstel in de raad van 3 juni a.s. 

  
 Toezegging(en) 

• Wethouder mw. Verbeek zegt toe een samenvatting van het MTO aan de raad te zenden. 
  
7.5 Mededeling burgemeester Meijer over verantwoording gevoerde beleid inzake de TWM COVID-19 
 De burgemeester geeft een nadere toelichting en beantwoordt de vragen over draagvlak in de Huizer samen-

leving voor de coronamaatregelen en de belasting voor de handhaving bij de uitvoering. Hij verwacht dat ook 
bij de afschaling van de maatregelen de naleving van de regels in het algemeen goed zal verlopen, maar de 
ervaringen zullen dat nog moeten uitwijzen. Hij wil daarbij sturen op vertrouwen in de verantwoordelijkheid 
van de burgers. 

 Advies commissie: voor kennisgeving aangenomen. 
   
8. Financiële overzichten commissie 
 Geen opmerkingen. 
 
9. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 
• Toezegging nummer 5 blijft, ondanks het voorstel van het college om die af te voeren, gehandhaafd. 
• Toegevoegd wordt de toezegging van wethouder Verbeek over een samenvatting van het MTO ten 

behoeve van de raad. 
  
10. Rondvraag 

• Wethouder mw. Verbeek beantwoordt de vraag van mevrouw Prins over de bekostiging van de aanpak 
van het Bad Vilbelpark, die vanuit diverse budgetten plaatsvindt. Zij zal het gevraagde bekostigings-
overzicht nog toezenden. 

• Burgemeester Meijer beantwoordt de vraag van de heer Holtslag over de effecten van de herijking van 
het gemeentefonds; daarover zijn nog geen definitieve uitspraken te doen aangezien de minister hier nog 
eens naar gaat kijken samen met de VNG. 

  
 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2021 
 
De commissiegriffier, De voorzitter, 
 
 
 
Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezeggingen 

• Toezegging van wethouder mw. Verbeek dat aan de raad een samenvatting van het MTO (medewerkers 
tevredenheid onderzoek) zal worden gezonden; 
 

 


