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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 6 juni 2019 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.15 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 
 

 Aanwezig: 
 

 
26 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, W.H. Holtslag, 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: 
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 agendapunt 5.1 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 

Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
 

 
 

Afwezig:   
 
R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen) 
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1. Opening en mededelingen 
• De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte. 
• Hij meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen). 

 
2. Vaststelling agenda 
• Mevrouw Prins (VVD meldt een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan, mede 

namens de fracties van CDA, D66 en PvdA, over toevoegen flex-standplaats aan de 
zaterdagmarkt. Deze motie wordt aanvullend als agendapunt 11 aan de agenda toegevoegd. 

• De agenda is aldus gewijzigd vastgesteld.  
 

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 mei 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 9 mei 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken 
• Rubriek A:  

o Op voorstel van mevrouw Van Werven (D66) wordt brief A6 (brief van UN woman 
Nederland met verzoek om deelname aan Orange the worldcampagne tegen geweld 
tegen vrouwen) overgeheveld naar rubriek E (behandelen in de commissie). 

• Aldus gewijzigd wordt de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 
 

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

• Er waren geen mondelinge mededelingen. 
 
5.1 Beantwoording door het college van de heer Meijerman (VVD) over fusie streekarchieven 
• De beantwoording, inclusief de mondelinge beantwoording door de burgemeester van 

aanvullende mondelinge vragen, is voor kennisgeving aangenomen. 
 

5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Woudsma (CDA) en 
mevrouw Van Deutekom (CDA) over de lijst met nieuwe treinstations van ProRail 

• De beantwoording, inclusief de mondelinge beantwoording door wethouder Boom van de  
aanvullende mondelinge vragen, is voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Van der Kleij (Leefbaar 

Huizen) over beleid personen met verward gedrag en zorgmijders  
• De beantwoording, inclusief de mondelinge beantwoording door wethouder Hoelscher van 

de  aanvullende vragen, is voor kennisgeving aangenomen. 
 

5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Rebel (CDA) over wijk- en 
buurtraden 

• De beantwoording, inclusief de mondelinge beantwoording door wethouder Hoelscher van 
de  aanvullende vragen, is voor kennisgeving aangenomen. 
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6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
7. Hamerstukken  
7.1 Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 
• Conform voorstel besloten. 

 
7.2 Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep 
• Conform voorstel besloten. 

 
8. Plan van aanpak gezondheidsbevordering 2019-2022, gemeente Huizen 
• Conform voorstel besloten. 

 
9. Zienswijze begroting 2020 en bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek 
• Voor wat betreft beslispunt 1: in meerderheid (23 voor en 3 tegen) conform voorstel 

besloten. De fractie van Dorpsbelangen Huizen stemde tegen dit beslispunt. 
• Voor wat betreft beslispunt 2: conform voorstel besloten. 

 
10. Vragenuur 
• Er waren geen vragen aangemeld. 
 
11. Aanvullend agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag (M1) over toevoegen flex-

standplaats aan de zaterdagmarkt 
• De motie is ingediend door mevrouw Prins (VVD), mede namens de fracties van CDA, D66 en 

PvdA. De motie behelst de volgende opdracht aan het college: 
1. in overleg met de marktcommissie zo snel als haalbaar komen tot een aanpassing van het 

marktreglement, inhoudende de toevoeging van een regeling op basis waarvan ten 
minste ook één zo te noemen flex-standplaats op de zaterdagmarkt beschikbaar komt, 
waarvoor belangstellenden zich uiterlijk tot 12.00 uur op de vrijdag, dus de dag voor de 
marktdag, kunnen aanmelden en die op vrijdag om 12.00 uur wordt toegewezen, door 
loting als er meerdere belangstellenden voor zijn; 

2. de commissie Fysiek Domein informeren over de nieuwe regeling en het moment waarop 
die van kracht wordt; 

3. een jaar na invoering de nieuwe regeling te evalueren en de uitkomsten en conclusies  
ervan te bespreken met de commissie Fysiek Domein. 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
• Mevrouw Van Deutekom (CDA) verzoekt de agendacommissie om nut/noodzaak te 

bespreken van papieren verspreiding van moties/amendementen onder de raadsleden, nu de 
moties/amendementen in de vergadering ook digitaal beschikbaar worden gesteld in 
Gemeenteoplossingen.  

 
Sluiting 
• Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur. 
 


