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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 12 maart 2019 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 20.35 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 
 

 Aanwezig: 
 

26 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag (VVD), S.H. van Klink (vanaf 19.45 uur), 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 

• 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  
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 

Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek (vanaf 19.45 uur) , M.W. Hoelscher 
 
Overige aanwezigen: 
Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer A. van Dijk, en plv.kabinetchef, de heer R. van 
Treeck 

 
 

Afwezig:  
 

• R. Woudsma  (CDA)
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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 Woudsma (CDA). 
• Hij heet in het bijzonder de commissaris van de Koning, de heer van Dijk, en zijn plv. kabinetchef, 

de heer van Treeck, welkom in verband met de behandeling van het volgende agendapunt. 
 
 
2. Vaststelling profielschets en verordening op de vertrouwenscommissie i.v.m. procedure 

benoeming nieuwe burgemeester 
• De behandeling wordt ingeleid door de commissaris van de Koning die een korte schets geeft van 

de benoemingsprocedure en nog eens de geheimhouding gedurende het proces benadrukt. 
Daarna worden enkele verhelderende vragen van hem naar aanleiding van de profielschets door 
fractievoorzitters uit de raad beantwoord. 

• Vervolgens spreken alle fracties hun instemming uit met het voorliggende voorstel. 
• De behandeling wordt afgesloten met de vaststelling door de voorzitter dat, gehoord de 

beraadslagingen, de raad unaniem instemt met het voorliggende voorstel. 
• Aan het slot overhandigt de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Prins (VVD), de 

vastgestelde profielschets aan de commissaris van de Koning. 
 
 
Sluiting 

• Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 20.35 uur. 
 


