
Besluitenlijst van de openbare digitale (via Teams) raadsvergadering gehouden op 23 april 2021,
die een voortzetting was van de raadsvergadering van 22 april 2021
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd: 23.15 uur 
Locatie: Raadszaal van het gemeentehuis 

 Aanwezig:

26 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)

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

 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

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

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

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

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

Voorzitter en griffier
 N. Meijer, voorzitter 
 J. Veenstra, raadsgriffier

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

Afwezig:
L. Schaap  (Transparant Huizen)
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1. Opening en mededelingen
 De voorzitter heropende de vergadering om 19.30 uur 

13. Wensen en bedenkingen uittredingsovereenkomst Amsterdam Goois Natuur Reservaat en 
de Gooise Natuuragenda  

 Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Lemmens (GroenLinks), namens haar fractie en 
mede namens de fracties van ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen, een amendement (A3) 
ingediend dat de volgende wijziging behelst van het door het college voorgestelde besluit:
“beslispunt 2 als volgt te wijzigen:

Als bedenking inbrengen, dat de door de gemeente Amsterdam te betalen uittreedsom ad 

€ 5.250.289 te laag is, en als wens uit te spreken dat verder onderhandeld wordt met de gemeente 

Amsterdam om te komen tot de vaststelling van een hogere uittreedsom die passend is voor een partij die 

vanaf de oprichting GNR daarin als eeuwigdurend deelnemer is en recht doet aan de rechterlijke 

uitspraken.”

Het amendement is na hoofdelijke stemming bij meerderheid van stemmen verworpen (met 11 
stemmen voor en 15 tegen). Voor het amendement stemden: de heer Driessen, mevrouw Rebel, 
mevrouw Terlouw, de heren Doorn en Koning, mevrouw Van der Kleij, de heer De Bruijn, 
mevrouw Van den Berge, mevrouw Lemmens, mevrouw Rienstra en de heer Lekkerkerker. Tegen 
het amendement stemden: de heren Bource en Schröder, mevrouw Van Werven, de heer 
Gencer, mevrouw Leeuwin, de heren Van der Pas en Woudsma, mevrouw Van Deutekom, de 
heren Rebel, Ribberink, Van Klink, Bartlema, Holtslag en Meijerman en mevrouw Prins. 

 Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Prins (VVD), namens haar fractie, een amendement 
(A4) ingediend dat de volgende wijziging behelst van het door het college voorgestelde besluit:
beslispunt 2 als volgt te wijzigen:
2. Als wens inbrengen, dat artikel 6 van de overeenkomst als volgt komt te luiden:

Artikel 6 Duurzame betrokkenheid Amsterdam bij de Gooise natuur
De overeenstemming over het uittreden van de gemeente Amsterdam uit het Goois 
Natuurreservaat neemt niet weg, dat de gemeente Amsterdam, zonder de daarbij behorende 
financiële verplichting, de statutaire doelstelling van het Goois Natuurreservaat blijft 
onderschrijven.
In overeenstemming daarmee zal de gemeente Amsterdam blijvend met het Goois 
Natuurreservaat en de daarin participerende deelnemers samenwerken ter realisering van 
deze doelstelling, ingaande 2020 door middel van de elke 5 jaar opnieuw vast te stellen 
Gooise Natuuragenda.

Het amendement is na hoofdelijke stemming bij meerderheid van stemmen aangenomen (met 
19 stemmen voor en 7 tegen). Tegen het amendement stemden: de heer Rebel, mevrouw Van 
Deutekom, de heren Woudsma en Lekkerkerker, mevrouw Rebel en de heren Driessen en 
Bource. Voor het amendement stemden: mevrouw Prins, de heren Meijerman, Holtslag, 
Bartlema, Van Klink, Ribberink en Van der Pas, mevrouw Leeuwin, de heer Gencer, mevrouw van 
Werven, de heer Schröder, mevrouw Rienstra, mevrouw Lemmens, mevrouw Van den Berge, de 
heer De Bruijn, mevrouw Van der Kleij, de heren Koning en Doorn en mevrouw Terlouw.

 Vervolgens is na hoofdelijke stemming in meerderheid (met 23 stemmen voor en 3 tegen) 
conform het, als gevolg van het aangenomen amendement A4, gewijzigde voorstel besloten.
Tegen het gewijzigde voorstel stemden: de heer Driessen, mevrouw Rebel en de heer 
Lekkerkerker. Voor het voorstel stemden: de heer Bource, mevrouw Terlouw, de heren Doorn en 
Koning, mevrouw Van der Kleij, de heer De Bruijn, mevrouw Van den Berge, mevrouw Lemmens, 
mevrouw Rienstra, de heer Schröder, mevrouw Van Werven, de heer Gencer, mevrouw Leeuwin, 
de heren Van der Pas en Woudsma, mevrouw Van Deutekom, de heren Rebel, Ribbrink, Van 
Klink, Bartlema, Holtslag en Meijerman en mevrouw Prins. 
9. Zienswijze op voorstel transitiecommissie MRA
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 Tijdens de beraadslagingen is door de heer Doorn (ChristenUnie), namens zijn fractie en mede 
namens de fracties van Leefbaar Huizen en SGP, een amendement (A5) ingediend dat de 
volgende wijziging (wijziging cursief) behelst van het door het college voorgestelde besluit:
“Instemmen met de concept zienswijze ten aanzien van het voorstel van de transitiecommissie, 
met als aanvulling dat wordt voorgesteld om in deze zienswijze in de eerste alinea op blz. 2, na de  
zin “Het is goed dat de mogelijkheid bestaat om voeling te houden met de raden en hun advies te 
vragen op proces” de volgende zin in te voegen. “Wij stellen daarom voor om de Raadtafel te 
laten bestaan uit twee vertegenwoordigers per deelnemer in de MRA, dus gelijk aan het aantal 
vertegenwoordigers per provincie, zodat er de mogelijkheid is van vervanging en zowel door de 
coalitie als oppositie een vertegenwoordiger kan worden aangewezen”.
Het amendement is na hoofdelijke stemming bij meerderheid van stemmen aangenomen (met 
15 stemmen voor en 11 tegen). Voor het amendement stemden: de heer Van der Pas, mevrouw 
Leeuwin, de heer Gencer, mevrouw Van Werven, de heren Lekkerkerker en Schröder, mevrouw 
Rienstra, mevrouw Lemmens, mevrouw Van den Berge, de heer De Bruijn, mevrouw Van der 
Kleij, de heren Koning en Doorn, mevrouw Terlouw en de heer Bource. Tegen het amendement 
stemden: mevrouw Prins, de heren Meijerman, Holtslag Bartlema, Van Klink, Ribberink en Rebel, 
mevrouw Van Deutekom, de heer Woudsma, mevrouw Rebel en de heer Driessen. 

 Tijdens de beraadslagingen is door de  heer Doorn (ChristenUnie), namens zijn fractie en mede 
namens de VVD-fractie, een amendement (A6) ingediend dat de volgende wijziging (wijziging 
cursief) behelst van het door het college voorgestelde besluit:
“Instemmen met de concept zienswijze ten aanzien van het voorstel van de transitiecommissie, 
waarbij wordt voorgesteld om deze met de volgende zienswijzen aan te vullen.
- Het besluitvormingsproces moet zo ingericht worden dat Raden en Staten voldoende tijd 

hebben voor hun besluitvorming over de voorstellen.
- Geborgd dient te worden dat de samenstelling van het MRA-bestuur langs de lijnen van de 

deelregio’s wordt samengesteld.
- Inzet van personele capaciteit te behoeve van het MRA-bureau dient via de MRA-begroting te  

worden gefinancierd.”
Het amendement is na hoofdelijke stemming met algemene stemmen (26 stemmen voor) 
aangenomen.

 Vervolgens is conform het, als gevolg van de aangenomen amendementen A5 en A6, gewijzigde 
voorstel besloten.

12. Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 OFGV
 Tijdens de beraadslagingen is door de heer Doorn (ChristenUnie), namens zijn fractie en mede 

namens de fracties van CDA, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en SGP, een amendement 
(A7) ingediend dat de volgende wijziging behelst van het door het college voorgestelde besluit:
“Als zienswijze inbrengen, dat de gemeente Huizen in afwachting van de definitieve 
besluitvorming over de kostenverdeling van de bodemtaken niet kan instemmen met de aan deze  
taken verbonden verhoogde bijdrage, en voorgesteld wordt de kosten vooralsnog ten laste te 
brengen van het resultaat.”.

Het amendement is met algemene stemmen aangenomen. 
 Vervolgens is conform het, als gevolg van het aangenomen amendement A7, gewijzigde voorstel 

besloten.
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16. Aanschaf camerasysteem en uitbreiding raadsinformatiesysteem t.b.v. videocasting
 Conform voorstel besloten.
 De fracties van ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen en mevrouw Prins (VVD) en de heer 

Holtslag (VVD) wensten aantekening tegen beslispunt 5 te hebben gestemd.
De fractie van ChristenUnie wenste tevens aantekening tegen beslispunt 2 te hebben gestemd.

10. Uitbreiding algemene verklaring van geen bedenkingen
 Na hoofdelijke stemming in meerderheid (met 20 stemmen voor en 6 tegen) conform voorstel 

besloten.
Tegen het voorstel stemden de leden van de VVD-fractie. Voor het voorstel stemden de overige 
raadsleden.

14. Startnotitie inburgering 2022 ‘een nieuw thuis’
 Conform voorstel besloten.

15. Onderzoek rekenkamercommissie geheimhouding
 Conform voorstel besloten.

Toezegging
N.a.v. een daartoe strekkende vraag van de heer Rebel (CDA) zegde de burgemeester zegt toe dat  
hij met het college zal bespreken:
o of de geheime mededeling van wethouder Hoelscher over Tijd voor Meedoen v.w.b. de reden 

tot geheimhouding gemotiveerd kan worden, en 
o het mogelijk is om de mededeling zoveel als mogelijk openbaar te laten zijn en slechts op 

onderdelen waar het noodzakelijk is geheim,
en hij de raad over de uitkomst zal informeren.

11. Actualisering meerjarenonderhoudsplan speelplaatsen 2021
 Conform voorstel besloten.

18. (Aanvullend) Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “Aanpassing 
gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek

 Door mevrouw Prins is, namens haar fractie en mede namens de fracties van Leefbaar Huizen, 
Christen Unie, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen, een motie (M1) vreemd aan de 
orde van de dag ingediend, waarin het college het volgende wordt opgedragen:
1. alvorens o.g.v. artikel 7 van de regeling G&V een besluit te nemen tot het overdragen van 

bevoegdheden aan de regio of het intrekken daarvan, het voorgenomen collegebesluit eerst 
voor een zienswijze aan de raad wordt voorgelegd;

2. via zijn vertegenwoordiging in de regio de vraag over de legitimiteit van artikel 7 van de 
regeling in te brengen bij voorbereiding door de regio van de aanstaande wijziging van de 
regeling;

3. deze motie ter kennis te brengen van het algemeen bestuur van de regio en de colleges en 
raden van de in de regio deelnemende gemeenten;

In reactie op de motie gaf wethouder Rebel aan, dat het college zich kan vinden in de punten 1 
en 3 van het dictum van de motie. M.b.t. punt 2 gaf wethouder Rebel aan, dat het college niet zo 
zeer de legitimiteit van artikel 7 betwijfelt, maar zich wel kan scharen achter de politiek-
bestuurlijke wenselijkheid, dat toepassing van artikel 7 in de huidige formulering wellicht niet 
langer gewenst/opportuun is en rijp voor heroverweging bij de komende governance-discussie in 
regioverband.
Mede namens de fracties die de motie indienden gaf mevrouw Prins aan, dat men zich kon 
vinden in deze uitleg van punt 2 van het dictum.
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Met inachtneming van de door het college gegeven interpretatie van punt 2 van het dictum, is de 
motie met algemene stemmen (26 stemmen voor) aangenomen.

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 18 maart 2021
 Ongewijzigd vastgesteld.

3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 18 maart 2021
 Ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
 Voor kennisgeving aangenomen.

5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over 
foutieve berekening beslagvrije voet

 Voor kennisgeving aangenomen.

6. Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties
 Voor kennisgeving aangenomen.

7. Hamerstukken 
7.1 Rapportage monitoring aanbevelingen rekenkamercommissie

 Conform voorstel besloten.

17. Vragenuur

 Wethouder Boom beantwoordde de vraag van mevrouw Van Deutekom waarom er geen 
abonnementen meer worden verkocht bij zwembad Sijsjesberg.

 Wethouder Rebel beantwoordde de vragen van de heer Gencer over het beleid laadpalen.

Sluiting
 Na een moment van rust gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 23.15 uur 
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