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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 13 december 2018 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.35 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 
 

 Aanwezig: 
 

 
27 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, J. Ribberink  
 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen, L. Schaap 
 

• CDA-fractie: 
R.H. Rebel  (fv), mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 

 

• D66-fractie:  
mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker, B. Schröder  

 

• PvdA-fractie:  
S. van der Pas (fv), K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin 

 

• GroenLinks-fractie: 
mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens 

 

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

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H van der Kleij, F.E.R. Koning 

 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 
 

Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, voorzitter  
• mw. J.H. Prins, voorzitter bij de agendapunten 5.6, 10 en 13.1 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 

Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher (tot 21.00 uur) 
 

 
 

Afwezig:  
• -.-.-.
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1. Opening en mededelingen 
• De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte. 

 
2. Vaststelling agenda 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 1 november 2018 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 1 november 2018 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.3 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 november 2018 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 8 november 2018 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken 

• De lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende 
wijzigingen. 

 
Rubriek C (laten afhandelen door het college) 

• Brief C1 (brief bewoners Goethehof over onderhoud jeu de boulesbaan complex Goethehof) wordt 
op voorstel van mevrouw Prins (VVD) overgeheveld naar rubriek D (schriftelijk laten 
beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief). 

• Brief C2 (brief F. Veerman over aardgasvrij maken van de gemeente) wordt op voorstel van 
mevrouw Prins (VVD) overgeheveld naar rubriek D (schriftelijk laten beantwoorden door het 
college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief). 

• Brief C4 (brief inwoner Huizen over misstanden in de schuldhulpbverlening) wordt op voorstel van 
mevrouw Lemmens (GroenLinks) overgeheveld naar rubriek D (schriftelijk laten beantwoorden 
door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief). 

• Brief C5 (brief Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders over informatie 
over beschermingsbewindvoering) wordt op voorstel van mevrouw Leeuwin (PvdA) overgeheveld 
naar rubriek D (schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de 
antwoordbrief). 

• Brief C6 (brief B. van Ruiswijk over overbodige verkeersborden) wordt op voorstel van mevrouw 
Prins (VVD) overgeheveld naar rubriek D (schriftelijk laten beantwoorden door het college + de 
raad krijgt een kopie van de antwoordbrief). 

 
5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en 

de burgemeester 
• Mededeling van college over procesvoorstel burgerparticipatie 

Op voorstel van de heer R.H. Rebel (CDA) wordt besloten deze mededeling eerst in de commissie 
te behandelen, waarna de mededeling met een commissie-advies weer geagendeerd zal worden 
voor de raadsvergadering. 
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5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. van den Berge 

(GroenLinks) over problemen ondersteuning zorgbehoevenden 
• De schriftelijke beantwoording door het college en de mondelinge beantwoording door 

wethouder Hoelscher van enkele aanvullende vragen, wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen de heer R. Woudsma (CDA) over 
gelijktijdige afsluiting Crailoseweg en Bestevaer 

• De schriftelijke beantwoording door het college en de mondelinge beantwoording door 
wethouder Boom van enkele aanvullende vragen, wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R. de Bruijn (Leefbaar 

Huizen) over handhavingsbeleid 
• De schriftelijke beantwoording door het college wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

Toezegging 
Wethouder Rebel zegt naar aanleiding van een vraag daarover van de heer de Bruijn (Leefbaar 
Huizen) toe, dat via een afzonderlijk schriftelijk memo antwoord zal worden gegeven op de vraag 
of het in het bij de beantwoording gevoegde overzicht vermelde fraudebedrag in zijn totaliteit is 
geïnd of een percentage daarvan. 

 
5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer E. Koning (Leefbaar 

Huizen) over actualiteit nota’s en visies 
• De schriftelijke beantwoording door het college en de mondelinge beantwoording door 

wethouder Rebel van enkele aanvullende vragen, wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. Lemmens 

(GroenLinks) over woongroep Huizer-maatjes 
• De mondelinge beantwoording door wethouder Boom van de raadsvragen van mevrouw 

Lemmens en enkele aanvullende vragen naar aanleiding van de mondelinge beantwoording, 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.6 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw K. Rienstra (GroenLinks) 

over vuurwerk  
• De mondelinge beantwoording door de burgemeester van de raadsvragen van mevrouw Rienstra 

en enkele aanvullende vragen naar aanleiding van de mondelinge beantwoording wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

 
6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 
7. Hamerstukken  
7.1 Zienswijze brandrisicoprofiel 2018 en dekkingsplan 3.0 

• Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten. 
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8. Vervolgscenario BNI-terrein 
• In meerderheid (23 stemmen voor en 4 tegen) conform voorstel besloten. Tegen stemden de 

fractie van Dorpsbelangen Huizen de heer Lekkerkerker (D66). 
 

9. Begrotingsactualisering 2018-2022 
• Conform voorstel besloten. 

10. Kredietvoorstel tijdelijke formatie uitbreiding Burgerzaken 
• Conform voorstel besloten. 

 
11. Vaststelling bestemmingsplan Wijngaard 

• Conform voorstel besloten. 
 
12. Vaststellen tarieven ozb en paspoortleges 2019 

• In meerderheid (24 stemmen voor en 3 tegen) conform voorstel besloten. Tegen stemde de 
fractie van Dorpsbelangen Huizen. 
 
13. Vragenuur 

1. De mondelinge beantwoording door de burgemeester van de vragen van de heer Woudsma 
(CDA) over de zorgelijke ontwikkeling dat BOA’s uitgerust willen worden met extra middelen, 
wordt voor kennisgeving aangenomen.  

2. De mondelinge beantwoording door wethouder Rebel van de vraag van de heer Koning (Leefbaar 
Huizen) of het college bereid is om alsnog een gemeentelijke regeling te maken voor de 
geluidsnormering van warmtepompen, wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Sluiting 

• Alvorens de vergadering te sluiten spreekt de voorzitter, omdat de Huizer Courant voor het laatst 
op 22 december a.s. zal verschijnen, een dankwoord uit in de richting van de heer Martin van Os 
van den Abeelen, journalist van de Huizer Courant, die jarenlang verslag heeft gedaan van en 
aanwezig was bij raads- en commissievergaderingen. 

• Na vervolgens een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 
uur. 
 


