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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 7 juni 2021, die een voortzetting 
was van de raadsvergadering van 3 juni 2021 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 20.20 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

22 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
J. Bartlema, W.H. Holtslag , S.H. van Klink, 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.E. Lemmens 

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
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) 

 

• Fractie Transparant Huizen 
B. Schaap (fv) 
 

Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter  
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
Wethouders: 
• G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek en M.W. Hoelscher 

 
 

Afwezig: 
• J.W. Meijerman (VVD), mw. J.H. Prins  (VVD), mw. M.J. van den Berge (GroenLinks), R.W. de 

Bruijn (Leefbaar Huizen), mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen),  
• weth. R. Boom
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1. Opening en mededelingen 
 

• De voorzitter heropende de geschorste vergadering om 19.30 uur. 
• Hij meldde de afwezigheid van mevrouw Prins, mevrouw Van der Kleij en mevrouw Van den 

Berge en de heren Meijerman en de Bruijn. Tevens meldde hij de afwezigheid van wethouder 
Boom die voor de punten die zijn portefeuille aangaan wordt vervangen door wethouder Rebel. 

 
15. Conceptbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het Werkvoorzieningschap 

Tomingroep   
 

• Conform voorstel besloten. 
 

16.  Regionale Energie Strategie (RES 1.0) 
  

• Conform voorstel besloten. 
 

17.  Vragenuur 
  

• Wethouder Verbeek beantwoordde vragen van de heer Van Klink over het niet doorgaan van het 
aanbrengen van een lift bij de Flevoschool. 

 
18. Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “Bescherming industrieel erfgoed 

IJsselmeerstraat 314” 
 
• De heer Doorn had, namens zijn fractie, een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag 

ingediend, waarin het college het volgende wordt opgedragen: 
o de monumentencommissie te verzoeken een advies uit te brengen inzake de 

beschermwaardigheid van het pand IJsselmeerstraat 314 (Du Crocq/Coronel) 
o de resultaten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor de vergadering van de Commissie Fysiek 

Domein van 8 september 2021 te presenteren 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
19. Motie M2 vreemd aan de orde van de dag over “Steun motie zonder geld geen gemeenten” 

 
• Mevrouw Terlouw had, namens haar fractie en mede namens de fracties van de VVD, D66, PvdA, 

GroenLinks en Transparant Huizen, een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag ingediend, 
waarin het college het volgende wordt opgedragen: 
“De motie Zonder geld geen gemeenten van Raden in verzet op het VNG-congres van 16 juni a.s. 
te steunen;” 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

 
Sluiting 

• Na een moment van overdenking gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 
20.20 uur. 


