
 

 

 
  
Datum: 13-02-2020      Blad: 1 

 

 

Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 13 februari 2020 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.50 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
 

 
Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter 
• mw. J.H. Prins, plv. voorzitter bij agendapunt 12 en sluiting 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
25 raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
• VVD-fractie: 

mw. 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 
 

• CDA-fractie: 
R.H. Rebel (fv), mw. D. 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, vanaf 19.35 uur), mw. M.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens 
 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), F.E.R. Koning 
 

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

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (fv) 

 
Wethouders: 
R.G. Boom, M.W. Hoelscher , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek,  
 
Afwezig: 
R. Woudsma (CDA), mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen) 
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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment van 
bezinning. 
 
De heer Woudsma (CDA) en mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zijn afwezig. 
 

2. Vaststelling agenda 
De heer Holtslag (VVD) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag. Deze wordt 
toegevoegd aan de agenda als agendapunt 12. 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten en notulen 
 
3.1 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 december 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
3.2 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 12 december 2019 

De notulen worden vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken 

 
4.1 Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen 

Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) verzoekt om brief A19, Informatiebrief met link naar notitie 
vervolg 2020 op de gespreksronde over legitimatie en slagkracht, over te hevelen naar rubriek E. 
 
De raad heeft hier geen behoefte aan. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) verzoekt om brief A23, Stichting Nationale Boomfeestdag 
over overzicht Boomfeestdag-Groenfactor van alle basisscholen in uw gemeente, over te hevelen 
naar rubriek E. 
 
De raad heeft hier geen behoefte aan. 
 
De heer Rebel (CDA) verzoekt om deze brief over te hevelen naar rubriek G. 
 
De raad stemt hiermee in. 
 
De heer Schröder (D66) verzoekt om brief A22, Brief van HuurdersBelangenVereniging De 
Alliantie Gooi en Vechtstreek over 1% verhoging op de huursom, over te hevelen naar rubriek D. 
 
De raad stemt hiermee in. 
 

4.2 Ingekomen stukken rubriek B, preadvies in handen van het college 
Geen opmerkingen. 

 
4.3 Ingekomen stukken rubriek C, afhandelen door het college 

Mevrouw Prins (VVD) verzoekt om brief C5, verzoek heroverwegen voorstel tot aanleg van een 
speelbos door GNR, locatie Sijsjesberg, over te hevelen naar rubriek E. 
 
De raad heeft hier geen behoefte aan. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) verzoekt deze brief over te hevelen naar rubriek D. 
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De heer Gencer (PvdA) verzoekt om deze brief over te hevelen naar rubriek D en deze te 
betrekken bij de binnenkort te houden buurtbijeenkomst. 
 
De raad stemt hiermee in. 
 
Mevrouw Terlouw verzoekt om brief C3, Rapport 'Ik ben meer dan mijn problemen. Een integrale 
aanpak voor kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie, over te hevelen naar rubriek D. 
 
De raad stemt hiermee in. 
 
Mevrouw Prins (VVD) verzoekt om brief C6, brief van eetcafé The Beach over “Kustvisie, over te 
hevelen naar rubriek D. 
 
De raad stemt hiermee in. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) verzoekt om brief C4, Jeugdzorg, over te hevelen naar 
rubriek E. 
 
De raad heeft hier geen behoefte aan. 
 

4.4 Ingekomen stukken rubriek D, afhandelen door college; kopie van de antwoordbrief 
naar de raadsleden 
Geen opmerkingen. 

 
4.5 Ingekomen stukken rubriek E, behandelen in de commissie, daarna voorleggen aan de raad 

Geen opmerkingen. 
 

4.6 Ingekomen stukken rubriek F, behandelen samen met raadsvoorstel over dit onderwerp 
Geen opmerkingen. 
 

4.7 Ingekomen stukken rubriek G, afhandelen zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld 
Geen opmerkingen. 
 

5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college 
en de burgemeester 
Wethouder Verbeek doet een mondelinge mededeling over 75 jaar vrijheid. Op verzoek van de 
commissie heeft zij zaken met betrekking tot de subsidies uitgezocht. Hiervoor is een 
collegevoorstel opgesteld en dit behelst dat het college heeft besloten om incidentele subsidie te 
verlenen voor de volgende activiteiten rond 75 jaar vrijheid: 
Dynamic Arts, Eindeloos Theaterwerk, Historische Kring Huizen en het Huizer Museum. In totaal 
gaat het om een bedrag van 20.284 euro. Vooruitlopend op het beschikbaar stellen, is besloten dit 
ten laste te laten komen van de bijdrage stimulering Kunst en Cultuur. Bij de actualisatie van de 
begroting in juni zal aan de raad worden voorgesteld om deze subsidies te dekken uit de 
geoormerkte middelen in de egalisatiereserve voor uitvoering van het collegeprogramma. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt wanneer over dit onderwerp kan worden gesproken. 
 
De voorzitter concludeert dat het collegebesluit dat op 11 februari jl. is genomen, kan worden 
geagendeerd in de commissie FD van 26 februari 2020. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt of hij goed heeft begrepen dat het geld tijdelijk uit Kunst en 
Cultuur komt en op een later moment op een andere manier zal worden gefinancierd. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dit. 
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5.1 Beantwoording van het college op de raadsvragen van de heer R.H. Rebel (CDA) over 

Zorgfraude 
De heer Rebel (CDA) dankt voor de degelijke beantwoording door het college en hij is blij dat er 
nog nader onderzoek zal worden gedaan. Hij verzoekt om de raad van dit onderzoek op de 
hoogte te houden. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat de regio Gooi en Vechtstreek deel uitmaakt van de 
Veiligheidscoalitie in Nederland. Zelf is hij aangewezen als liaison voor het onderwerp zorgfraude. 
Hij zal nadere informatie met betrekking tot dit onderwerp vanzelfsprekend met de raad delen. 

 
5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer K. Gencer (PvdA) over 

loden waterleidingen 
Wethouder Hoelscher deelt mee dat het college bekend is met de risico’s van loden leidingen en 
lood in het water. Het college is er ook van op de hoogte dat de NOS een onderzoek heeft gedaan 
onder de 365 gemeenten. De gegevens die door Huizen zijn verstrekt, zijn correct aangezien 
ervanuit gegaan kan worden dat er geen loden leidingen in scholen zijn, omdat deze niet voor 
1960 zijn gebouwd. Zekerheidshalve zal nader onderzoek worden gedaan. Hiertoe is reeds 
initiatief genomen op 4 februari jl. toen opdracht is gegeven om de aanwezigheid van loden 
leidingen te onderzoeken in de oudere gemeentelijke panden. Bij drie van de zeven panden is 
inmiddels gebleken dat er geen loden leidingen aanwezig zijn, bij de andere wordt dit nog 
onderzocht. De verwachting is dat ook hier geen loden leidingen aangetroffen zullen worden. Voor 
al het overige gemeentelijk vastgoed geldt dat geen loden leidingen zijn verwerkt. Wat betreft de 
niet-gemeentelijke panden die worden gebruikt voor kinderopvang heeft de GGD contact 
opgenomen en in samenwerking met de GGD en de regiogemeenten zal een publiekscampagne 
worden gestart om de inwoners erop te wijzen hoe zij zelf kunnen onderzoeken of er sprake is van 
loden leidingen. De speciale website hiervoor is www.loodinwatertesten.nl, een initiatief van het 
Waterlaboratorium. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal deze met de raad worden 
gedeeld. 
 
De heer Gencer (PvdA) verzoekt om duidelijk te communiceren richting bewoners waar zij terecht 
kunnen voor vragen. 
 

6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) leest bij de motie “Beter begroten van projecten” dat het 
commentaar hier hetzelfde is als waarvoor Leefbaar Huizen op 26 september 2019 een wijziging 
heeft gevraagd. Als voorbeeld noemt hij een voorstel van 31 mei 2018 waarbij een bedrag 
beschikbaar is gesteld voor Vereniging De Baat inzake een lift. Vervolgens is afgelopen week 
bekend geworden dat 27.000 euro extra nodig is dat ten laste komt van het begrotingsresultaat. 
 
Wethouder Boom zegt dat het college ook verrast was dat het voldoen aan de regels van 
toegankelijkheid in dit geval duurder is gebleken dan was begroot. Met de bouwer van de lift is 
hier uitgebreid over gesproken, maar gezien de prioriteit van de toegankelijkheid is gezocht naar 
een manier om deze onverwachte tegenvaller te financieren. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) leest in het commentaar dat voor aanvullend budget opnieuw 
een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd. 
 
Wethouder Boom wijst erop dat deze casuïstiek geen relatie heeft met de motie die het begroten 
van projecten betreft. In dit geval gaat het om het toegankelijk maken van gemeentelijk vastgoed 
en hiermee gaat het niet om een projectbegroting. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) meent dat in dat geval de tekst aangepast dient te worden. 
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Wethouder Boom zal de tekst voor de volgende raadsvergadering actualiseren. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) dankt voor de uitvoering van de motie PopUp Herberg waardoor 
deze een groot succes is geweest. 
 
Het overzicht wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

7. Hamerstukken 
 

7.1 Begrotingswijziging naar aanleiding van het regionale arbeidsmarktbewerkingsplan 
“Werken aan werk” 
Zonder beraadslaging conform voorstel besloten. 
 

7.2 Vierde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020 
De heer Doorn (ChristenUnie) dankt voor de mededeling over de opslag van regenwater op de 
gemeentewerf hoewel het hem verrast dat deze zo laat is gekomen. De ChristenUnie zal wel 
instemmen. 
 
Conform voorstel besloten. 
 

8. Benoeming plaatsvervangend voorzitter rekenkamercommissie 
De heer Klukhuhn wordt middels acclamatie genoemd als plaatsvervangend voorzitter van de 
rekenkamercommissie. 
 
De voorzitter beëdigt vervolgens de heer Klukhuhn en schorst de vergadering kort, zodat hij 
gefeliciteerd kan worden. 
 

9. Prioritering en uitwerking deelprojecten Integrale Kustvisie Huizen 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 
Raad 
 
De heer Meijerman (VVD) is verheugd dat het uitvoeringsprogramma en de prioritering vandaag al 
voorliggen. De VVD stemt in met het toekennen van de hoogste prioriteit aan de drie genoemde 
deelprojecten: zwemvijver Wedekuil, gebiedsontwerp Zomerkade en strand en het 
Strandpaviljoen. Met betrekking tot de zwemvijver wordt wel verwacht dat de bezwaren van de 
omwonenden zo veel mogelijk worden weggenomen in het vervolgtraject. Terecht wordt 
opgemerkt dat de uitvoering van de Kustvisie een zaak is van de gemeente en van particuliere 
ondernemers. De VVD denkt dat dit vooral een zaak is van de laatsten en hij hoopt en gaat er ook 
vanuit dat berichten over het ingewikkelde woud van regels niet kloppen. De heer Meijerman is blij 
dat De Grote Lucht en een horecaondernemer aan de Zomerkade zich hebben gemeld en hij 
hoopt dat er nog velen zullen volgen. 
De wethouder wordt gevraagd wanneer de uitwerking en kostenraming kunnen worden verwacht 
in de commissie FD. 
Tot slot zou de VVD graag zien dat het fonteinkruid en de gemeentehaven zo veel mogelijk 
gelijktijdig worden behandeld in de commissie en in de raad. Hij meende dat de gemeentehaven 
voor de volgende commissie zou worden behandeld, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Kan de 
wethouder aangeven wanneer de notitie over de aanpak van de haven kan worden verwacht? 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meent dat de havens onderdeel uitmaken van de Kustvisie, 
maar dat ervoor is gekozen om eerst het strand te doen en daarna de havens. Hij is in de 
veronderstelling dat beide zaken bij dezelfde wethouder liggen. 
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De heer Meijerman (VVD) wijst erop dat er tot nu toe steeds is gesproken over de quick wins in de 
haven met wethouder Verbeek en zij is ook aangesproken op het fonteinkruid. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft de indruk dat wethouder Verbeek over het onderhoud van de haven 
gaat en wethouder Boom over de uitwerking van de Kustvisie. 
 
De heer Rebel (CDA) stelt voor om deze vraag aan het college te stellen. Hij hoort dat de heer 
Meijerman meent dat zaken in het college beter afgestemd kunnen worden. Kan deze 
voorbeelden geven van zaken waar het aan schort? 
 
De heer Meijerman (VVD) heeft niet beweerd dat de communicatie in het college niet goed loopt. 
Hij heeft aangegeven dat het de voorkeur heeft dat de Kustvisie synchroon loopt met de aanpak 
van het fonteinkruid en het onderhoud en de quick wins in de haven. 
 
De heer Schröder (D66) zegt dat het gezien de beperkte capaciteit beter is om één geheel uit de 
visie als prioriteit te stellen in plaats van losse projecten op te pakken. De Zomerkade als prioriteit 
aanwijzen, is voor D66 -  na de topprioriteit van het fonteinkruid - een juiste eerste stap. D66 heeft 
eerder al aangegeven er vanuit te gaan dat de ondernemers van de Zomerkade en de bewoners 
hierbij worden betrokken. Op het moment dat er weer capaciteit is, hoopt de heer Schröder dat het 
college weer naar de commissie komt voor een volgend onderdeel. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is met name gecharmeerd van het idee om de 
mogelijkheden van de Wedekuil te onderzoeken. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat ook de 
waterkwaliteit, de geluidsoverlast en de veiligheid voor gebruikers worden meegenomen. 
Realisatie van het tijdelijke strandpaviljoen juicht Dorpsbelangen Huizen toe waarbij wordt 
aangenomen dat dit in goede samenwerking met bewoners en ondernemers gebeurt. Bij de quick 
wins worden drie vissteigers genoemd terwijl er al twee zijn en Dorpsbelangen Huizen vraagt zich 
af of dit niet een beetje teveel van het goede is. Vanzelfsprekend heeft het fonteinkruid de 
allerhoogste prioriteit. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat in de commissie FD is gesproken over het 
“beschikbare budget van de Kustvisie” terwijl dit geheim is, omdat er nog geen aanbesteding heeft 
plaatsgevonden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meent dat dit bedrag in de begrotingsstukken wordt 
genoemd. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat dit nog steeds geheim is. Zij vraagt waarom de 
wethouder niet heeft ingegrepen. 
 
De heer Bource (SGP) zegt dat de SGP kan instemmen met het toekennen van de prioriteiten 1 
tot en met 4. Een kanttekening is dat het belangrijk is om voor een strandpaviljoen de 
horecaondernemers te betrekken en graag hoort hij hoe dit zal gebeuren. Bij een tijdelijk paviljoen 
hoopt hij dat dit is gericht op voldoende kwaliteitsniveau. De zwemvijver in de Wedekuil is 
interessant en belangrijk hierbij is de waterkwaliteit, de geluidsoverlast en de veiligheid en dat in 
goed overleg met bewoners wordt gekeken naar de inpassing. Ook dient bekeken te worden hoe 
de activiteiten die bijdragen aan de levendigheid van het gebied zo veel mogelijk behouden 
kunnen blijven. Met betrekking tot de quick wins hoopt de SGP ook dat de ondernemers worden 
betrokken. De aanpak van het fonteinkruid is belangrijk en de aandacht zou met name moeten 
uitgaan naar die plekken waar het gevaar oplevert voor de veiligheid. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) meent dat de uitvoeringslijst nog niet uitputtend is. Hij vraagt ook 
aandacht voor het rondje fietsen om de haven en wandelroutes langs de Zomerkade. Het 
strandpaviljoen zou op een manier opgezet moeten worden dat het in de winter als het leegstaat 
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weer (gedeeltelijk) weggehaald kan worden. Nog mooier zou het zijn als het het hele jaar in 
gebruik zou zijn. Er dient ruimte te zijn voor lokale ondernemers en met name de ondernemers die 
al jaren de Zomerkade een levendige uitstraling geven en dat de bewoners worden betrokken bij 
initiatieven. 
De ChristenUnie zal instemmen met het voorstel. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) kan de wethouder, gezien het beschikbare budget, volgen in 
de prioritering. Wel gaat hij er vanuit dat de wethouder terugkomt naar de raad voor de volgende 
stappen als het budget is gebruikt. Leefbaar Huizen heeft aangegeven iets met de haven te willen, 
omdat op het moment dat dit weer een bloeiend bedrijf is, het weer geld zal opleveren. De 
wethouder wordt verzocht om in het beschikbare budget geld vrij te maken voor het onderzoek 
hiernaar. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) kan zich vinden in de Kustvisie, maar hij vraagt zich 
af waar de Nieuwjaarsduik en andere activiteiten kunnen worden gehouden. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat de PvdA positief tegenover de Kustvisie staat en hiermee 
tegenover de zwemvijver, het gebiedsontwerp voor de Zomerkade en het seizoensgebonden 
strandpaviljoen waarbij de lokale ondernemers betrokken dienen te worden. De wethouder is 
gevraagd om met een totaaloverzicht van quick wins te komen, maar deze had een voorkeur voor 
deelprojecten met quick wins. Een aanvullend verzoek is dan wel om hier aanvullend de 
begrotingen bij te leveren, zodat de raad goed kan zien of het om onderhoud of een deelproject 
gaat. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) gaat er vanuit dat de wethouder op korte termijn met de lokale 
ondernemers in gesprek gaat, zodat Huizen nog deze zomer kan genieten van activiteiten aan de 
kust. In de commissie heeft de wethouder al toegezegd om de bewoners bij de plannen te 
betrekken. Als er geld overblijft na het uitvoeren van dit raadsvoorstel ziet het CDA nieuwe 
voorstellen graag tegemoet. Het CDA kan instemmen met het raadsvoorstel. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft in de commissie al aangegeven dat GroenLinks akkoord is 
met het raadsvoorstel. Er is hier ook aandacht gevraagd voor twee aspecten van duurzaamheid 
en milieu, namelijk om zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame of herbruikbare 
materialen en ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk schade aan de natuur wordt toegebracht. 
 
College 
 
Wethouder Boom wijst erop dat het college één collegiaal bestuur is. 
In de commissie heeft hij gepleit voor het niet benoemen van het bedrag dat overigens niet 
geheim is. Er is transparantie over de hoeveelheid geld die is gereserveerd voor de totale 
Kustvisie. Het bedrag voor de drie te besteden activiteiten is echter niet bekend. De wethouder 
zou graag een nadere uitwerking en kostenraming willen overleggen, maar dat is op dit moment 
nog niet mogelijk. Als er vanavond een positief besluit wordt genomen, zal morgen met een aantal 
partijen worden gesproken en komt er op korte termijn een planning. 
De haven is een heel belangrijk onderdeel van de Kustvisie en het is goed mogelijk dat de 
wethouder terugkomt met het verzoek om hier budget voor vrij te maken of dat hij wellicht kan 
meedelen dat er ruimte zit in de beschikbare gelden. 
Aan de topprioriteit fonteinkruid wordt inmiddels hard gewerkt. 
Het doel is om groen in de versteende wijk te laten terugkomen. Voor het verkrijgen van helder 
zwemwater wordt gebruikgemaakt van een rietfilter. Met betrekking tot overlast heeft de 
wethouder in de commissie ook aangegeven dat het toevoegen van mooie nieuwe functies ook 
nadelige bijeffecten kan opleveren, zoals overlast. Er zal alles aan gedaan worden om deze te 
beperken, maar een levendige strandzone zal minder rustig zijn dan de huidige situatie. Samen 
met de ondernemers en met de buurt wordt overlegd. Inmiddels heeft een aantal enthousiaste 
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ondernemers zich gemeld en zij zullen allemaal bij dit proces worden betrokken. Het verdient 
zeker de voorkeur om zittende ondernemers de kans te bieden om initiatieven te ontplooien. Het 
extra geld om in de haven te steken, is volgens hem niet zo makkelijk als de heer De Bruijn het 
voorrekent. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat er vorige maand een avond is georganiseerd 
over financiën en wellicht was het goed geweest als de wethouder hierbij ook aanwezig was 
geweest. 
 
Wethouder Boom stelt dat het de bedoeling is om de bestaande levendigheid te verstevigen. De 
Winterboulevard is groter geworden dan de Nieuwjaarsduik en er zal worden gezocht naar een 
locatie om dergelijke initiatieven te behouden. 
Er zal snel en efficiënt worden gehandeld, met respect voor de geldende regelgeving en de hoop 
is dat Huizen deze zomer al zal kunnen genieten van een flink deel van de initiatieven. 
Een prijskaartje van alle quick wins is in dit stadium niet mogelijk, omdat de initiatieven zijn 
gebaseerd op een inhoudelijk idee en niet op de prijs. 
 
De heer Meijerman (VVD) mist de reactie op de aanpak van het regulier onderhoud van de haven 
en de quick wins. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft gevraagd of de wethouder bereid is om een bedrag te 
reserveren om te onderzoeken wat er in de haven gedaan kan worden. 
 
Wethouder Boom antwoordt op de vraag van de heer Meijerman dat wethouder Verbeek in de 
commissie heeft aangegeven dat dit onderwerp in de volgende cyclus aan bod komt. 
Op het moment dat er geld overblijft, zal een keuze worden gemaakt voor de prioriteiten die dan 
aan de orde zijn en dit zou het plan voor de haven kunnen zijn. Het door de heer De Bruijn 
gevraagde onderzoek behoort niet tot de eerste drie prioriteiten. 
 
De heer Bource (SGP) constateert dat de plannen voor de haven niet voor de eerstvolgende 
commissie FD van 26 februari a.s. zijn geagendeerd. Kan de wethouder aangeven wat hij bedoelt 
met de volgende cyclus? 
 
Wethouder Verbeek zegt dat er op dit moment een plan voor de haven wordt gemaakt. Op basis 
hiervan zal een collegevoorstel komen. Zoals in de commissie FD is aangegeven zal dit 
binnenkort zijn. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 

10. Uitgangspunten begroting en belastingnota 2021 
 
Raad 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) gaat er met betrekking tot punt 4, de 0% prijscompensatie, vanuit 
dat de toezegging in de commissie ABM gestand wordt gedaan, namelijk dat de gesubsidieerde 
instellingen geïnformeerd worden dat wanneer zij in de problemen komen, zij een beroep kunnen 
doen op de gemeente voor aanvullende subsidie. GroenLinks is niet akkoord met punt 5, een 
verhoging van 2,3 procent van de OZB, omdat er een voorbehoud wordt gemaakt om bij de 
begrotingsbehandeling met voorstellen te komen om de OZB eventueel te verhogen met meer 
dan 2,3%. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat Dorpsbelangen Huizen een voorstander is van 
lage lasten voor de inwoners. De inflatiecorrectie bij punt 5 is te hoog, omdat nu al een daling van 
de inflatiecorrectie in januari duidelijk is waarvan het de verwachting is dat deze zich zal 
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voortzetten. Ook is Dorpsbelangen Huizen geen voorstander van de extra verhoging van de 
rioolheffing van 0,6% voor de toekomstige vervanging van het riool in de Oostermeent. 
Mevrouw Rebel herhaalt haar eerdere oproep voor een tweede lezer, omdat er geen fouten 
mogen staan in een raadsvoorstel. 
 
De heer Holtslag (VVD) memoreert dat de VVD in de commissie ABM al akkoord is gegaan. Wel 
herinnert hij zich dat de trendmatige OZB-verhoging van 2,3% niet vast zou staan. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie in de commissie heeft aangegeven 
akkoord te gaan, met het voorbehoud dat het mogelijk moet blijven om bij de begroting een 
afweging te kunnen maken voor het voorstel dat voorligt. 
 
College 
 
Wethouder Rebel wijst erop dat de raad wordt gevraagd een principe-uitspraak te doen over met 
welk percentage de OZB in 2021 verhoogd zou moeten worden. Als er partijen zijn die dit op dit 
moment niet willen, neemt hij hier kennis van, maar het college zal – als de meerderheid positief 
besluit - wel gaan werken met de voorgestelde percentages. De raad kan altijd anders beslissen 
op het moment dat de begroting wordt vastgesteld. 
Over de 0% prijscompensatie is gezegd om hierover in gesprek te gaan op het moment dat het 
niet meer past. Het is echter niet automatisch zo dat er een verhoging van de subsidie plaatsvindt 
als dit het geval is. 
Het verbaast de wethouder dat mevrouw Rebel de inflatiecorrectie te hoog vindt, omdat vorige 
maand bekend is geworden dat de inflatie in 2019 2,6% was en de voorgestelde verhoging 2,3% 
is. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vraagt of de wethouder de cijfers van januari al heeft 
bekeken. 
 
Wethouder Rebel stelt dat het college naar jaarpercentages kijkt. 
Aan een tweede lezer voor raadsvoorstellen is een budget verbonden en dit contrasteert met de 
wens van Dorpsbelangen Huizen om de lasten voor de inwoners laag te houden. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft eerder al voorgesteld dat er wellicht vrijwilligers 
ingezet kunnen worden. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zegt dat in het geval de ChristenUnie een ander voorstel indient 
bij de begroting dit onderbouwd zal zijn. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) zou de OZB liever naar 2,6% hebben verhoogd. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zal instemmen met het raadsvoorstel met het voorbehoud dat er 
wellicht te zijner tijd een andere afweging wordt gemaakt. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) maakt een voorbehoud voor punt 5. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stemt tegen punt 5 en tegen de extra verhoging van de 
rioolbelasting van de Oostermeent. 
 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel unaniem is aangenomen, waarbij GroenLinks en 
Dorpsbelangen Huizen niet instemmen met beslispunt 5 wat betreft de trendmatige verhoging van 
de OZB-opbrengst 2021 met 2,3% en Dorpsbelangen Huizen ook tegen de verhoging van de 
rioolheffing met 0,6% vanwege de toekomstige vervanging Oostermeent stemt. De ChristenUnie 
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maakt een voorbehoud om opnieuw een afweging te kunnen maken als de begrotingsvoorstellen 
ter besluitvorming voorliggen. 
 

11. Vragenuur 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) informeert of het correct is dat de gemeente er vanuit gaat 
dat elektrische auto’s tot 300 m. vanaf huis kunnen opladen. De gemeente stelt dat auto’s na het 
opladen moeten vertrekken en de vraag is of dit wordt gehandhaafd. Worden parkeerplaatsen in 
de wijk voorzien van laadpalen als hier geen behoefte aan is en wordt erop gelet dat deze geen 
hinder veroorzaken voor andere weggebruikers? Hoeveel ruimte moet er overblijven op de stoep 
voor rolstoelen en mensen met rollators en kinderwagens? Is het college bezig met een 
beleidsnota omtrent het plaatsen van laadpalen en zo ja, wanneer wordt deze verwacht? 
 
Wethouder Rebel bevestigt dat de gemeente er vanuit gaat dat de auto binnen een straal van 
300 m. vanaf huis kan worden opgeladen. Gezien de snelle groei van het aantal elektrische auto’s 
wordt gewerkt aan een nieuw plaatsingsbeleid waarbij het uitgangspunt een loopafstand van 
150 m. is. Er gelden op dit moment wel acceptabele loopafstanden voor parkeren, maar nog niet 
voor de loopafstand tot een laadpaal. De vakken bij een laadpaal zijn alleen gereserveerd voor 
elektrische auto’s die opladen. Op landelijk niveau wordt gekeken naar manieren om het 
“laadpaalkleven” te ontmoedigen. Op dit moment worden alleen laadpalen geplaatst als er een 
concrete vraag is van iemand die geen gelegenheid heeft op eigen terrein. Bij de locatiekeuze 
wordt zeker gelet op voldoende afstand en ruimte voor andere weggebruikers. Dit is minimaal 
90 cm., maar idealiter is het 1.20 m. In de nationale agenda laadinfrastructuur is afgesproken dat 
alle gemeenten voor eind 2020 beleid moeten hebben vastgesteld voor de plaatsing van 
laadpalen. Hierbij zal in Huizen worden ingegaan op de stijgende behoefte van laadpalen. 
 

12. Motie M1 betreffende “huis-aan-huis bezorging Gemeentegids en Afvalkalender” 
Na een korte schorsing neemt mevrouw Prins het voorzitterschap over van de burgemeester die 
bij dit agendapunt optreedt als portefeuillehouder. 
 
Na de heropening geeft de voorzitter het woord aan de heer Holtslag. 
 
De heer Holtslag (VVD) vertelt een anekdote van een oudere die stelt dat de gemeente weinig 
rekening houdt met ouderen en hij wijst erop dat 22% van de bevolking in Huizen boven de 
65 jaar is. Deze anekdote illustreert zijns inziens dat op ieder adres in Huizen een exemplaar van 
de gemeentegids en de afvalkalender van de GAD moet zijn. De VVD heeft hiertoe een motie 
(M1) opgesteld. Het is een verrassing dat de gemeentegids dit jaar alleen nog digitaal wordt 
verstrekt en dit is niet gecommuniceerd met ouderenbonden. 
 
MOTIE VERSPREIDING HUIS-AAN-HUIS VAN GEMEENTEGIDS en AFVALKALENDER 
 
overwegende dat 
- tot en met 2019 de Gemeentegids en de afvalkalender van de GAD huis-aan-huis verspreid 

werden; 
- met ingang van 2020 besloten is de Gemeentegids in principe alleen digitaal beschikbaar te 

stellen om reden van milieuvriendelijkheid; 
- dit ook geldt voor de beschikbaarheid van de afvalkalender, uitgegeven door de GAD; . de 

gedrukte versie van de Gemeentegids alleen afgehaald kan worden op bepaalde 
distributiepunten, of telefonisch is te bestellen; 

- een bericht hierover slechts éénmalig in De Omrooper van 16 januari 2020 is gepubliceerd; 
- de gemeente een dienstverlenende functie heeft, wat mede inhoudt dat belangrijke informatie 

voor iedere inwoner eenvoudig toegankelijk moet zijn in de vorm die bij haar/hem past; 
- door de nieuwe distributiemethode met name voor ouderen een drempel wordt opgeworpen 

om kennis te nemen van belangrijke informatie zoals de Gemeentegids en afvalkalender, 
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omdat zij minder vaak toegang hebben tot digitale informatie of, mede ten gevolge van 
overheidsbeleid, veelal nog zelfstandig wonen op te grote afstand van een distributie punt; 

- dit ook geldt voor andere inwoners met beperkte toegang tot of kennis van internet; 
- de ambitie van de gemeente om duurzaam te zijn in deze gevallen niet opweegt tegen het 

algemeen belang en het beginsel van dienstbaarheid aan al haar inwoners; 
- het college dit in andere gevallen ook zo heeft beoordeeld, zoals blijkt uit de huis-aan-huis 

verspreiding van de Veiligheidskrant januari 2020; 
- de kosten gedekt kunnen worden uit het reguliere budget voor communicatie, aangezien bij de 

vaststelling van de begroting 2020 hiervoor geen bezuiniging is ingepland, 
 

draagt het college op: 
1. met de GAD in overleg te treden ten einde te bewerkstelligen dat de afvalkalender 2020 
huis-aan-huis in Huizen wordt verspreid; 
2. in overleg te treden met de uitgever van de Gemeentegids ten einde de editie 2020 als nog 
in gedrukte vorm huis-aan-huis te verspreiden 

 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of er volgend jaar een nieuwe motie volgt. Hij vraagt 
zich af of het niet zinnig is om als gemeente te inventariseren wie zaken digitaal en wie ze op 
papier wil hebben. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) brengt in herinnering dat in het verleden juist is gepleit voor zo min 
mogelijk drukwerk door de bus. De gemeentegids kan worden opgehaald, maar kan ook 
telefonisch worden besteld. Hij kan zich wel voorstellen dat deze mogelijkheid wat vaker wordt 
gecommuniceerd in de Omrooper. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of de heer Holtslag met ouderenbonden heeft gesproken over deze 
wens. Het college wordt gevraagd hoe de afweging is gemaakt voor inwoners die digitaal minder 
onderlegd zijn. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich grotendeels aan bij de heer Van der Pas. Het is jammer 
dat er weinig is gecommuniceerd en zij vraagt op welke manieren het college deze informatie bij 
mensen krijgt. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt of het college weet hoeveel verzoeken er zijn ontvangen voor een 
papieren gids en afvalkalender. Ligt de gemeentegids ook op openbare plekken als een 
bibliotheek? 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) denkt dat ouderen moeite hebben met het uitprinten van 
de afvalkalender. Zij denkt dat de digitalisering vorig jaar al is ingegaan, want zij heeft de 
afvalkalender in ieder geval niet meer ontvangen. Het is wellicht niet nodig om de gemeentegids 
huis-aan-huis te verspreiden, maar het moet wel duidelijk zijn waar mensen deze kunnen 
verkrijgen. De kosten om deze te verspreiden zullen waarschijnlijk hoger zijn geworden door 
minder advertentie-inkomsten. Klopt deze aanname en wat zou het kosten om de gids eventueel 
toch te verspreiden? 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt zich af hoeveel mensen de gids in fysieke vorm zouden 
willen ontvangen. Recentelijk is gesproken met de PCOB en over dit onderwerp zijn geen klachten 
ontvangen. Communicatie kan inderdaad wel helpen en wellicht zijn er punten waar de gids 
uitgedeeld kan worden. 
 
De heer Holtslag (VVD) heeft toevallig gisteren informeel gesproken met een ouderenbond. 
Volgens hem gaat het om essentiële informatie van de gemeente en deze hoort bij elk gezin in 
Huizen aanwezig te zijn. Het is geen kwestie van afwachten tot mensen deze informatie missen, 
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maar iedereen moet al zijn voorzien van deze basale informatie van de gemeente. De 
afvalkalender is vanaf medio 2019 niet meer verspreid. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) meent dat bij de laatste verstrekking van de kalender is aangegeven 
dat dit voor de laatste keer een papieren versie betrof. Als mensen deze in papieren vorm wilden 
blijven ontvangen, kon contact worden opgenomen. 
 
De heer Holtslag (VVD) erkent dit, maar hij blijft erbij dat dit tot de basisbehoefte van de burger 
behoort. 
 
De heer Bource (SGP) wijst erop dat een eenmalig verzoek aan de GAD voldoende is om de 
afvalkalender te blijven ontvangen. 
 
Burgemeester Meijer stelt dat de overheid dienstverlenend, dienstbaar en gericht moet optreden. 
Er is op dit moment sprake van een digitale wereld en de laatste jaren is er regelmatig geklaagd 
over het ongevraagd ontvangen van de gemeentegids. Om de gids alleen digitaal te verstrekken, 
werkt niet in verband met de diversiteit van de samenleving. Naast digitale inzage zijn er verspreid 
over 11 afhaalpunten mogelijkheden om de papieren gids te verkrijgen en is het mogelijk om te 
bellen om de gids op papier te ontvangen. De gemeentegids is een product van derden die wordt 
bekostigd door advertenties waaraan de gemeente niet meebetaalt. Door deze op papier te 
verspreiden, zal een tekort van een paar duizend euro ontstaan. De keuze die nu is gemaakt, is 
volgens de portefeuillehouder verantwoord. Nieuwe inwoners krijgen de gids overigens uitgereikt 
bij inschrijving. Het college staat open voor suggesties waar de papieren gidsen ook kunnen 
liggen. Of de afvalkalender van de GAD op dezelfde manier werkt als de gemeentegids weet de 
burgemeester niet en op verzoek kan hij dit navragen en hierover een memo nazenden. 
Het voorstel is om de werkwijze met betrekking tot de gemeentegids nogmaals te communiceren 
via de Omrooper in de vorm van een interview waarbij ook de GAD kan worden betrokken. Dit jaar 
zijn vijf verzoeken binnengekomen om de papieren gemeentegids te ontvangen. 
Het college ontraadt de motie, omdat deze haaks staat op een aantal andere belangrijke 
beleidsonderwerpen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stelt dat veel mensen het Nieuwsblad van Huizen 
niet ontvangen, omdat de verspreiding slecht is. Hij stelt voor om de gids op papier toe te sturen 
aan 65-plussers. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft de heer Holtslag horen zeggen dat de informatie in de gemeentegids 
essentieel is voor de inwoners. Gezien de reactie van de burgemeester betwijfelt hij dit en hij 
vraagt of het college bereid is om er eventueel geld bij te passen om deze informatie (digitaal) te 
verspreiden. 
 
Burgemeester Meijer zegt dat het idee van de heer Schaap betekent dat een aparte bezorgdienst 
moet worden ingericht. Buiten dat het in verband met privacy niet makkelijk is om mensen vanaf 
65 jaar te selecteren, vraagt hij zich ook af of het de verantwoordelijkheid van de gemeente is. In 
de gemeentegids staat zeker belangrijke informatie over de gemeente Huizen, maar deze is 
inmiddels ook op veel andere plaatsen te vinden. Om deze reden ziet hij geen noodzaak tot een 
voorstel voor een budget. 
 
De heer Holtslag (VVD) benadrukt dat de informatie in de gemeentegids volgens hem wel 
essentieel is. Het merendeel van de verspreidingspunten ligt aan de westelijke kant van Huizen en 
ook op de locaties is nog niet duidelijk waar de gids precies verkrijgbaar is. 
 
De heer Bource (SGP) ziet op de website van de gemeente een link staan naar een e-book en 
een toegankelijke gids. Hieruit blijkt dat de informatie volledig wordt ontsloten. 
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De voorzitter schorst de vergadering kort voor beraad. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Holtslag. 
 
De heer Holtslag (VVD) trekt de motie in, met name vanwege de goede suggesties voor het 
verder communiceren hoe de gemeentegids en de GAD-kalender te verkrijgen zijn. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter verzoekt om een moment van stilte en sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2020 
 
 
De raadsgriffier,    De voorzitter, 


