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Notulen van de openbare raadsvergadering  

Datum: donderdag 3 juni 2021 
Aanvang: 19.30 uur 
Eindtijd: 23.55 uur 
Locatie: Raadszaal van het gemeentehuis 

Aanwezig: 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter
• J. Veenstra, raadsgriffier

26 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 

• VVD-fractie:
mw. J.H. Prins (fv), 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.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)

• Fractie Transparant Huizen:
L. Schaap (fv)

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

Afwezig:
J.W. Meijerman (VVD)
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de openbare raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment van 
overweging. 
 
De heer Meijerman (VVD) is afwezig. 
 
Voor de cursus/workshop “Kennismaken met de lokale politiek” zijn inmiddels rond de vijftig 
aanmeldingen ontvangen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt hoe de gemeenteraad hierin behulpzaam kan zijn. 
 
De voorzitter hoopt dat mensen in de komende twee avonden kennis kunnen maken met het 
openbaar bestuur en dat ze vervolgens op zoek gaan naar de raadsleden. 
 

2. Vaststelling agenda 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan: “Steun 
motie zonder geld geen gemeenten”. 
 
De voorzitter voegt deze toe aan de agenda als agendapunt 19. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan: 
“Bescherming industrieel erfgoed lIsselmeerstraat 314”. 
 
De voorzitter voegt deze toe aan de agenda als agendapunt 18. 
 
De raad gaat akkoord met de voorgestelde agenda. 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten en notulen 
 
3.1 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 april 2021 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.2 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 april 2021 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.3 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 22 april 2021 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.4 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 23 april 2021 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken 
 

4.1 Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen 
Geen opmerkingen. 
 

4.2 Ingekomen stukken rubriek B, preadvies in handen van het college 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) is blij dat de brief van de Havenstraatgroep met informatie over 
het plan en aankoopproces van het BNI-fabrieksterrein schriftelijk wordt beantwoord door het 
college en zij verzoekt het college om dit op korte termijn te doen, zodat dit in de commissie kan 
worden behandeld. 
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Wethouder Boom meldt dat het college ermee bezig is, maar hij kan niet toezeggen dat de 
beantwoording op tijd gereed zal zijn voor behandeling in de commissie. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) concludeert dat de laatste commissie voor de zomer over drie 
weken plaatsvindt. Als behandeling dan niet lukt, wordt het onderwerp over de zomer getrokken 
en dit vindt zij te lang duren. 
 
Wethouder Boom is dit met mevrouw Van Deutekom eens, maar het antwoord zal ook zorgvuldig 
moeten zijn en er gelden termijnen voor aanlevering van stukken voor de commissie. 
 

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

 
5.1. Beantwoording door het college op de raadsvragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) 

over BNI-terrein 
Raad – eerste termijn 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) memoreert dat de vragen een maand geleden zijn gesteld en in deze 
maand heeft helaas een aantal onherroepelijke zaken plaatsgevonden. Zij dankt het college voor 
de beantwoording, maar concludeert dat deze formeel en vaag zijn en geen duidelijk beeld geven 
van de regie die de afgelopen periode is gevoerd. In het algemene deel wordt het deel van het 
raadsbesluit van 13 december 2018 aangehaald dat de gemeente een regisserende, niet 
risicodragende rol zal hebben. In dit raadsbesluit staat echter ook de uitwerking van een 
vervolgscenario, waarin wordt gesproken over de mogelijke verwerving van een klein resterend 
deel van de strook voor een nader te bepalen grondwaarde en invulling waarvoor, indien nodig, 
overleg zal worden gevoerd met de raad. 
De wethouder stelt in het antwoord op de eerste vraag dat alleen een plan waarover 
besluitvorming mogelijk is aan de raad zal worden voorgelegd. Herhaaldelijk heeft de raad de 
wethouder verzocht om de commissie te informeren over de voortgang in dit dossier. Er is echter 
nooit een voortgangsrapportage gekomen. De wethouder wordt verzocht om voor de toekomst toe 
te zeggen dat er vanaf heden bij iedere commissie FD, of tussentijds als ontwikkelingen hiertoe 
nopen, wordt gerapporteerd aan de commissie. 
Ook de antwoorden op de vragen 2 en 6 zijn zeer formeel en vaag. De wethouder concludeert dat 
het initiatief van de Havenstraatgroep niet mogelijk is. Een van de redenen hiervoor is dat voor 
grootschalige woningbouw het bestuurlijke draagvlak ontbreekt vanwege de functie van het 
bedrijventerrein. Wat wordt bedoeld met grootschalig? Waarom is het initiatief nooit voorgelegd 
aan de commissie? Is de wethouder bereid om meer duidelijkheid en transparantie over het 
verloop van het proces te geven? Hoe is het proces tot nu toe verlopen? Tot slot wordt de 
wethouder gevraagd om een duidelijke toezegging met betrekking tot de toekomstige invulling van 
de Havenstraat waarbij rekening wordt gehouden met een architectonische invulling conform de 
Structuurvisie. Het is voorts noodzakelijk om met alle partijen aan en rond de Havenstraat 
gezamenlijk tot de gewenste invulling te komen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) verwijst naar een artikel in het Nieuwsblad van Huizen van 
17 mei jl. waarin stond dat er een goed plan lag voor de Havenstraat waarover de politieke 
partijen de volgende dag zouden spreken. Zij had echter geen idee waarover dit ging en heeft de 
wethouder gevraagd welk gesprek met wie zou worden gevoerd over welk plan. Deze heeft hierop 
aangegeven dat de coalitiepartij hem om informatie had gevraagd en hij hierop in gesprek zou 
gaan. Desgevraagd gaf hij aan dat een gesprek met de hele raad niet nodig was, omdat er geen 
plan (meer) lag, omdat indieners van een plan zich hadden teruggetrokken. Uit de brief van de 
Havenstraatgroep blijkt dat er wel een plan was dat recht deed aan de toekomstvisie van Huizen, 
maar waaraan het college, zonder overleg met de raad, niet wilde meewerken. Om een goed 
besluit te kunnen nemen, dient de raad echter meegenomen te worden in het proces; 
geïnformeerd worden over ontwikkelingen, mogelijkheden en dilemma's. 
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Klopt het dat de wethouder nu wel bereid is om mee te denken over de functie wonen in dit 
gebied? Zo ja, op basis waarvan is zijn mening veranderd? Hoe kijkt het college met de kennis 
van nu terug op het proces? Hoe gaat de wethouder er in de toekomst voor zorgen dat de raad 
serieus wordt genomen, zodat deze zijn rol goed kan vervullen? 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt zich ook af wie de regie heeft in dit dossier. De raad beoogt 
een aantrekkelijke verbinding tussen het oude dorp en de oude haven. 
In het verleden is ervoor gekozen om nauwelijks eigendom te verwerven en helaas is het niet 
gelukt om sloop te voorkomen. Hoewel geen eigenaar, heeft de gemeente wel een instrument als 
bestemmingsplanvergunningen en het is de vraag of dit soort instrumenten toereikend zijn. In het 
bestemmingsplan zit geen stedenbouwkundig plan of een beeldkwaliteitsplan. ChristenUnie dient 
daarom een motie in om een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen voor het BNI-terrein. 
Overigens wordt er op dit moment vanuit gegaan dat er geen ontwikkelingen zijn en als dit niet 
klopt, hoort de heer Doorn dat dan op dit moment. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord is om de motie, die als agendapunt 18 is 
toegevoegd, bij dit agendapunt te behandelen.  
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) sluit zich aan bij voorgaande sprekers. CDA betreurt de 
gebeurtenissen van de afgelopen periode en is ook overvallen door de sloopwerkzaamheden. Zij 
is benieuwd of het gebied op dit moment is verkocht en zo ja, aan wie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) sluit zich aan bij deze laatste vraag. Hiernaast verzoekt zij de 
wethouder aan te geven hoe hij denkt dat de raad in de toekomst beter in positie kan worden 
gebracht. 
 
College 
 
Wethouder Boom heeft ook in de krant het plan van de Havenstraatgroep gezien waarvan hij wist 
dat dit al enige tijd in ontwikkeling was, omdat hij intensieve gesprekken met deze mensen heeft 
gevoerd. Als wethouder wordt hij geacht het algemeen belang te dienen en geen individueel, 
commercieel belang. Naar zijn idee was het plan waarover in de krant werd gesproken waardevol. 
Een aantal gebouwen werd hierin omgezet naar een invulling die een verbinding vormt tussen 
haven en dorp en die ook maatschappelijke waarde toevoegt door bijvoorbeeld het opnemen van 
culturele onderdelen. Voor dit plan is wat vrijheid genomen om af te wijken van de strikte 
bepalingen van het bestemmingsplan en wellicht ook in financieel opzicht. Helaas bleek dat dit 
plan geen nadere uitwerking zou krijgen. 
De raad wil zijn rol concretiseren. Dat is prettig en met behoud van ieders rol kan worden bekeken 
hoe het tempo met betrekking tot de Havenstraat kan worden verhoogd. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt waarom in het verleden geen gas is gegeven op dit 
onderwerp en waarom de raad niet eerder is betrokken. 
 
Wethouder Boom wijst op de taakverdeling. De raad heeft geen rol in de gesprekken met de 
ontwikkelaars tot het moment waarop een plan gereed is. De initiatiefnemers hebben besloten om 
niet verder te gaan met het plan ondanks de ruimere mogelijkheden die zijn geboden, zoals 
beperkte woningbouw. Naar aanleiding van het initiële plan is gedurende drie weken gesproken 
over een nadere invulling. Deze periode is niet voldoende geweest om concreet te worden en de 
initiatiefnemers hebben aangegeven dat de scenario’s waarover het bestuur verder wilde spreken 
niet haalbaar waren en er dus geen plannen aan de raad voorgelegd konden worden. 
De wethouder wil tempo maken, omdat het een strook is die een volwaardige invulling verdient en 
er moet worden vastgesteld onder welke voorwaarden dit kan. Het voorstel is daarom om 
voorafgaand of volgend op elke vergadering van de commissie FD een besloten half uur te 
reserveren waarin de wethouder alle kansen en mogelijkheden van de Havenstraat met de 
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commissie wil bespreken. Beslotenheid is gewenst gezien de grote commerciële belangen die 
spelen, maar na afloop zou geconcludeerd kunnen worden dat geen geheimhouding opgelegd 
hoeft te worden. 
De verkoper heeft de wethouder geïnformeerd dat er drie kopende partijen zijn en dat 
boekenonderzoek loopt. Er zijn nog geen contracten getekend, maar wel zijn er bindende opties. 
In de openbaarheid kan hij de namen van de kopers niet noemen. Wel kan hij melden dat de 
komende week met twee partijen afspraken staan gepland. De mate van invloed die kan worden 
uitgeoefend op een gebied dat niet in eigendom van de gemeente is, zoals voorwaarden bij een 
bestaand bestemmingsplan, zal direct worden uitgezocht. Hierbij kan echter niet worden 
uitgesloten dat er sprake zal zijn van planschade. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) merkt op dat er al een aantal eisen door de raad is geformuleerd voor 
de te plaatsen gebouwen. De potentiële kopers zouden hiervan op de hoogte moeten zijn. 
 
Wethouder Boom wijst erop dat deze zaken niet zijn vastgelegd in het bestemmingsplan waarmee 
het geen wettelijk afdwingbare eisen zijn. De raad heeft de mogelijkheid om een bestemmingsplan 
te wijzigen, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid financiële gevolgen hebben omdat wordt 
ingegrepen in de waarde van een goed van een ander. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt of het om de gebouwen 2 en 41 gaat die een 
voorbescherming hebben. 
 
Wethouder Boom antwoordt dat de voorbescherming geldt totdat de raad bepaalt dat dit niet het 
geval is. De monumentenregeling is niet hetzelfde als de normale bestemmingsplanregeling. De 
gesloopte gebouwen vielen nadrukkelijk niet onder de bescherming. 
De suggestie om met alle betrokken partijen te spreken, is begrijpelijk maar betekent ook dat de 
raad op de stoel van het bestuur gaat zitten waarmee de raad zowel gaat onderhandelen als 
beslissen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) ziet een verschil tussen onderhandelen en aanhoren. 
 
Wethouder Boom vindt aanhoren prima, ook in het kader van de presentatie van plannen door 
initiatiefnemers. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vult aan dat dit ook het aanhoren van verschillende partijen betreft. 
 
Wethouder Boom bevestigt dit, maar hij waarschuwt ervoor dat de raad geen toezeggingen of 
uitspraken kan doen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) denkt dat de raad in staat moet zijn om zich een oordeel te vormen 
voordat een besluit wordt genomen. 
 
Wethouder Boom is dit volledig met mevrouw Van Werven eens. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of de wethouder in beslotenheid wil spreken om de 
prijs niet op te drijven. 
 
Wethouder Boom legt uit dat het principe van schaarste is dat iets wat meer gewild is duurder 
wordt. De bespreking van vanavond drijft de prijs op. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt zich af of het niet beter was geweest als de gemeente 
het terrein zelf had gekocht. 
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Wethouder Boom denkt dat het kopen van gronden zonder plan voor een gemeente niet altijd 
financieel handig is. Maar als de gemeente eigenaar van de grond zou zijn, was er wel vrijheid 
van inrichting geweest. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) leest in de brief dat de prijs omhoog gaat, omdat de grond al in de 
verkoop is gegaan. Dit is juist de reden om de raad erbij te betrekken. 
 
Wethouder Boom leest ook over onmogelijkheden en een onrendabele top. Samen met de 
initiatiefnemers heeft hij hier maanden aan getrokken en hij had zeer goede hoop op een goede 
afloop en toen ging het uiteindelijk toch niet door. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft de wethouder meermaals horen zeggen dat hij al maanden 
met het dossier bezig is. De crux is nu juist dat hij de raad niet heeft meegenomen. Wellicht waren 
de overleggen met de initiatiefnemers makkelijker verlopen als de raad op de hoogte was geweest 
van de ideeën en plannen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) concludeert dat de lezingen van de wethouder en Havenstraatgroep 
verschillen. 
 
Wethouder Boom licht toe dat de gesprekken maandenlang zijn gegaan over het überhaupt 
realiseerbaar te maken. De schets in de krant was slechts een plaatje zonder enige 
onderbouwing. Pas in de laatste periode is een en ander concreet geworden. Maar de 
Havenstraatgroep heeft er toch om haar motiverende redenen vanaf gezien. Woningbouw is op dit 
moment vanwege milieuregels niet mogelijk. Toch is aangegeven dat zeer beperkte woningbouw 
op de huidige parkeerplaats tot de mogelijkheden behoorde en dit aanbod is in het laatste gesprek 
concreet gedaan. 
De wethouder betreurt het dat de indruk wordt gewekt dat er geen regie is gevoerd. Vanaf het 
begin zijn mensen bij elkaar gebracht, is uitgestraald wat de wensen waren, naar alle commerciële 
partijen en ook naar een niet-commerciële partij met betrekking tot de gemeentegrond. Omdat de 
raad het niet zo voelt, heeft hij de suggestie gedaan om in gezamenlijkheid verder te gaan op de 
manier waarop hij heeft aangegeven. 
De sloop is meerdere malen persoonlijk door de wethouder tegengehouden door te stellen dat er 
nog werd gewerkt aan initiatieven. 
De plannen van de kopers heeft hij nog niet gezien, maar er zijn gesprekken gepland voor de 
komende week. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is van mening dat de wethouder de raad in de verschillende 
scenario’s had kunnen meenemen. 
 
Wethouder Boom heeft uitgelegd dat hij hiertoe nog niet in staat was, omdat de plannen zich nog 
in een uitvraagstadium bevonden. Uit de brief blijkt dat het niet is gelukt en de wethouder betreurt 
dit ten zeerste. 
Voor het college is ook de werkgelegenheid een belangrijke issue. 
Er is niet gesproken over de aankoop van een klein resterend deel van de strook. Wel is er een 
klein deel in bezit van de gemeente. 
Wat betreft de motie van ChristenUnie zegt de wethouder toe na te gaan of het mogelijk is om 
toevoegingen te doen en wat hiervan de gevolgen zouden zijn. Dit zal hij terugkoppelen in de 
commissie FD. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt het met deze toezegging niet nodig om de motie in stemming 
te brengen en hij trekt deze in. 
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Raad – tweede termijn 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) dankt de wethouder voor de toezegging dar de raad in het vervolg beter 
zal worden geïnformeerd en in iedere commissie FD – of tussentijds indien nodig – wordt 
bijgepraat. Het is duidelijk dat dit soms in beslotenheid moet, maar zij pleit ervoor om dit zo veel 
mogelijk in de openbaarheid te bespreken. 
Zij is ook blij dat de wethouder er nog meer regie op zal zetten en dat de geformuleerde eisen 
worden besproken met de potentiële kopers, maar het is ook belangrijk om met alle stakeholders 
om tafel te gaan. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) dankt de wethouder voor zijn uitleg en de toezegging de raad 
mee te nemen en een strakkere regie te voeren. Tijdens de eerstvolgende commissie krijgt zij 
graag nadere uitleg over de verschillende lezingen van de Havenstraatgroep en de wethouder. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft vier weken geleden gesproken met de 
betrokken ambtenaar die heeft aangegeven dat op deze locatie absoluut geen woningbouw 
mogelijk is vanwege de geurcirkel van een van de bedrijven. Vandaag blijkt dat beperkte 
woningbouw wel mogelijk is. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vindt dat de discussie op deze manier wel erg breed wordt 
getrokken. 
 
De voorzitter bevestigt dit en wijst erop dat het bestuur moet worden aangesproken. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) stelt dat het college ervoor dient te zorgen dat dit soort gesprekken 
niet plaatsvindt, zodat ze ook niet in de openbaarheid terechtkomen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vraagt of de heer Lekkerkerker van mening is dat raadsleden niet 
met ambtenaren moeten spreken terwijl ze worden geacht goede beslissingen te nemen op basis 
van informatie. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) zegt dat het probleem is dat het college verantwoordelijk is. Hij vindt 
dat gevoelige dossiers niet tussen ambtenaren en raadsleden besproken zouden moeten worden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt het punt, maar hij vindt het de verantwoordelijkheid van een 
raadslid om op de juiste manier om te gaan met informatie. 
 
De voorzitter stelt dat ieder raadslid verantwoordelijk dient om te gaan met opgevraagde 
technische informatie. Hij zal hier in de toekomst nog scherper op letten. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) sluit zich aan bij de woorden van de heer Doorn en hij stelt voor om 
in een ander gremium te bespreken hoe hiermee om te gaan. 
 
Wethouder Boom ziet dit punt als ondersteuning voor het betoog dat sommige zaken het beste in 
vertrouwelijkheid gewisseld kunnen worden. Hij is het echter ook met mevrouw Leeuwin eens dat 
zo veel mogelijk in openbaarheid besproken dient te worden. 
 

5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Terlouw (ChristenUnie) 
over ROM Utrecht en Noord-Holland 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) wacht de beantwoording af. 
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6. Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft naar aanleiding van de motie over zonneweides een 
antwoord ontvangen, maar deze motie was erop gericht om geld te genereren dat nu via de OZB 
naar de burgers is verschoven. De vraag blijft of met de liggende gelden geld kan worden 
gemaakt. Hij vraagt of de raad (met uitzondering van ChristenUnie) als mede-indiener akkoord is 
dat de wethouder niet bereid is om dit te onderzoeken. 
 
De voorzitter concludeert dat een meerderheid van SGP, ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, 
CDA, VVD de motie als afgedaan beschouwt. Fractie Transparant Huizen, Dorpsbelangen Huizen 
en Leefbaar Huizen zijn tegen dit besluit. 
 
Het overzicht wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 
 

7. Hamerstukken 
 

7.1 Verzoek garantstelling lening Stichting Blauw-Wit ten behoeve van renovatie tennisbanen 
      TV Huizen 

Conform voorstel besloten. 
 

7.2 Rapportage integriteitsbeleid 2020 
 
Mevrouw Prins (VVD) zegt dat VVD hiermee heeft ingestemd, maar ook heeft verzocht om inzage 
te krijgen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek en zij hoopt dat snel wordt voldaan aan dit 
verzoek. 
 

7.3 Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 
Conform voorstel besloten. 
 

8. Brief rekenkamercommissie art. 213a onderzoek 
De heer Doorn (ChristenUnie) is voor het voorstel, maar hij verzoekt het college om een reactie bij 
de stukken voor de commissiebehandeling. 
 
De heer Rebel (CDA) is ook akkoord is en hij sluit zich aan bij het verzoek van voorgaande 
spreker. 
 
De heer Holtslag (VVD) is ook voor het behandelingsvoorstel, maar hij vraagt of deze brieven 
voortaan niet altijd naar de raad gestuurd kunnen worden om zo de controlefunctie van de raad te 
versterken. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) meent dat het aan de Rekenkamercommissie is om te beoordelen of 
het nodig is om de raad te informeren. 
 
De voorzitter stelt voor om deze vraag in de commissie te behandelen. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) is voor het voorstel. 
 
Wethouder Rebel zegt toe dat er een brief komt voor behandeling in de commissie ABM waarin 
het college ingaat op het verzoek van de Rekenkamercommissie. 
 
Conform voorstel besloten. 
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9. Brief rekenkamercommissie over Doemee-onderzoek meldingen openbare ruimte (MOR) 
De heer Holtslag (VVD) vraagt ook in dit geval of deze brieven voortaan niet altijd naar de raad 
gestuurd kunnen worden om zo de controlefunctie van de raad te versterken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) verzoekt ook hier het college om een reactie bij de stukken voor de 
commissiebehandeling. 
 
Wethouder Verbeek zegt dit toe. 
 
Conform voorstel besloten. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. 
 

10. Zienswijze jaarstukken 2020 VRGV en programmabegroting 2022 VRGV 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Bource. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het een goed voorstel om resultaat toe te voegen aan de algemene 
reserve. SGP heeft aandacht gevraagd voor de rol en positie van de vrijwilligers. SGP kan 
instemmen met het voorstel. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) constateert dat er een bedrag van € 900.000,00 over is. 
Het plan is om slechts € 280.000,00 over te hevelen naar de gemeente en de rest aan de 
algemene reserve toe te voegen. De weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel is 1. 
Waarom kan bij GAD wel met een lagere weerstandscapaciteit van 0,75 worden volstaan en in dit 
geval wordt vastgehouden aan 1? 
 
De heer Holtslag (VVD) memoreert dat VVD in de commissie al duidelijk heeft gemaakt dat er 
twee redenen zijn voor het ontstane overschot: vacatures worden later ingevuld en er is minder 
geoefend door de coronamaatregelen. Beide zaken zijn belangrijk voor de veiligheid van de regio. 
 
Burgemeester Meijer deelt de mening van de heren Bource en Holtslag. 
Hij herkent het beeld niet dat reserves worden uitgegeven. Deze zijn namelijk gecreëerd voor een 
specifiek doel. Vorig jaar is een deel van het geld niet uitgegeven, omdat dit niet mogelijk of niet 
verantwoord was. In de Veiligheidsregio is gediscussieerd over een evenwichtig bedrag om ook 
kleine bewegingen op te vangen. Van de 1% is de verwachting dat dit verantwoord genoeg is, 
maar wel wordt voorkomen dat het een grote pot wordt waar niets mee wordt gedaan. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat Dorpsbelangen Huizen veiligheid heel belangrijk 
vindt, maar tegelijkertijd ook tegen de “potjescultuur” is. Het gaat hier om grote bedragen die bij 
allerlei instellingen zijn gestald en waar de gemeente niet aan kan komen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of het “potje” in de optiek van mevrouw Rebel leeg 
moet of dat zij een bepaalde ondergrens wil hanteren. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft er in eerste termijn op gewezen dat GAD de 
weerstandscapaciteit kan terugbrengen tot 0,75. 
 
Wethouder Rebel licht toe dat zowel voor de regio als voor de Veiligheidsregio afspraken zijn 
gemaakt dat de weerstandscapaciteit uitkomt op 1.0. Voor de regio was dit lastiger, omdat te 
weinig resultaat is behaald waardoor te weinig is toegevoegd aan het eigen vermogen in relatie tot 
de risico’s en is uitgekomen op 0,75. Als de gemeente zou vasthouden aan 1.0 moet door de 
zeven gemeenten een bedrag worden gestort. Het voorstel is om dit niet te doen, omdat de 
gemeente als achtervang toch altijd aan de lat staat. 
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) begrijpt dat het bijplussen niet wenselijk is en 
Dorpsbelangen Huizen vindt de veiligheid dermate belangrijk dat zij instemt met het voorstel. 
 
Conform voorstel aangenomen. 
 

11. Beleidsplan Schuldhulpverlening en aanpassing verordening sociaal domein 
De heer Bource (SGP) noemt het een praktisch en concreet voorstel. Wel weet hij van 
schuldhulpmaatjes dat zij zich soms een beetje vergeten voelen door de gemeente. SGP stemt 
met het voorstel. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) kan instemmen met het voorstel, maar hij vraagt wel 
extra aandacht voor de mantelzorger. Door bezuinigingen is het mantelzorgcompliment 
verdwenen en het is belangrijk om een volwaardig alternatief te bieden. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) verwijst naar artikel 2.13 over waardering voor 
mantelzorgers. Het college zorgt ervoor dat de mantelzorgers van cliënten een blijk van 
waardering krijgen door het jaarlijks organiseren van diverse activiteiten. Hij is benieuwd wat deze 
activiteiten inhouden. Mantelzorgers willen wellicht anoniem blijven en een beloning voor het 
eigen gezin zou daarom een beter idee kunnen zijn. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vindt het goed dat er een beleidsplan is om mensen met 
schulden te helpen waarin wordt gesproken over een bredere inzet dan slechts hulp bij schulden. 
Zij herkent de oproep van de heer Bource over de schuldhulpmaatjes die graag actief betrokken 
worden bij wat er in Huizen gebeurt op het gebied van de schuldhulp. ChristenUnie pleit ervoor 
om de ruimte te nemen om zo nodig de aanpak per gemeente af te stemmen op wat nodig is. De 
hoop is dat het convenant voor bewindvoering een positieve bijdrage levert aan het beter helpen 
van mensen in schulden met de bijbehorende problemen. De zorg over de periode na corona die 
in het plan wordt beschreven, wordt gedeeld door ChristenUnie en ook door organisaties in het 
veld. De verwachting is dat meer mensen zullen aankloppen voor hulp bij schulden. Door de inzet 
op vroegsignalering zal waarschijnlijk ook de hulpvraag voor lichte ondersteuning bij financiën 
toenemen. De vraag is of de plannen, gezien de verwachte hulpvragen, uitgevoerd kunnen 
worden met het beschikbare budget. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) is blij met de aandacht voor maatwerk die bij deze problematiek van 
belang is en zij leest dat ook de ondernemers niet worden vergeten. PvdA stemt van harte in met 
het zeer complete plan. Wel is het betreurenswaardig dat de regering ook voor deze problematiek 
geen extra middelen beschikbaar stelt. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) memoreert dat GroenLinks in de commissie al heeft 
ingestemd met dit mooie plan dat ook veel aandacht heeft voor jongeren. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat D66 ook al heeft aangegeven in te zullen stemmen. Hoewel 
het jammer is dat er geen extra middelen vanuit het rijk beschikbaar zijn, zal vroegsignalering 
hopelijk wel helpen om erger te voorkomen. Het is goed dat jongeren worden gewezen op de 
gevaren van schulden. Wel is het de vraag hoe effectief het sturen van brieven zal zijn, wellicht 
werkt direct contact beter. D66 ondersteunt de opmerking van de heer Bource over 
schuldhulpmaatjes. 
 
Wethouder Hoelscher verzekert de heer Bource dat de schuldhulpmaatjes absoluut niet worden 
vergeten. Het contact is wellicht door corona wat verwaterd, maar zodra dit weer mogelijk is, 
zullen bijeenkomsten worden georganiseerd met schuldhulpmaatjes. Er zijn meer mogelijkheden 
dan alleen met een mantelzorgcompliment waardering uit te spreken. Mantelzorgers blijken veel 
behoefte te hebben aan contact en respijtzorg. Ook zal worden onderzocht of bepaalde 
kortingspassen mogelijk zijn. Bij bewindvoering is het belangrijk om het kaf van het koren te 
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scheiden en daarom wordt met de beroepsgroep in gesprek gegaan om ervoor te zorgen dat 
mensen zo spoedig mogelijk weer verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen financiën. 
Door meer in te zetten op preventie en vroegsignalering en convenanten af te sluiten met 
instellingen zal eerder duidelijk worden dat zaken niet goed gaan. Een brief sturen is inderdaad 
niet altijd een oplossing, omdat mensen met schulden vaak hun post niet meer openen. Op het 
moment dat er geen reactie komt, zullen andere maatregelen worden getroffen. Als in de praktijk 
blijkt dat de capaciteit te klein is om deze aanpak goed uit te voeren, zal het college bij de raad 
terugkomen voor meer budget. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) leest bij de dekking dat de Raad van State heeft aangegeven 
dat de verwachting is dat het budget niet voldoende zal zijn. 
 
Wethouder Hoelscher heeft dezelfde zorg. De decentralisatie van de jeugdzorg ging gepaard met 
een taakstelling van 25%. Met het plan zullen kosten en maatschappelijke ellende worden 
voorkomen en samen met andere partijen zal bekeken moeten worden hoe verdere 
kostenverhogingen voorkomen kunnen worden. De wethouder zegt toe de raad op de hoogte te 
houden van het vervolg. 
 
Conform voorstel besloten. 
 

12. Afgeven verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Elan Primair 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft in de commissie gevraagd of het mogelijk was om de 
leerlingen van hoogbegaafd onderwijs hier ook te huisvesten, maar deze hebben inmiddels een 
plek in Naarden gekregen. CDA stemt in met het voorstel en wenst iedereen veel geluk op deze 
locatie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) is ook akkoord met de oplossing voor de hoogbegaafden en stemt in 
met het voorstel. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het mooi dat Elan die deze locatie al in gebruik heeft, deze kan 
blijven gebruiken en dat er ook ruimte is voor groei en voor zorgarrangementen voor thuiszitters. 
SGP stemt in met het voorstel. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zegt dat in de commissie vragen zijn gesteld over de 
toekomstbestendigheid, maar deze zijn voldoende beantwoord. Leefbaar Huizen stemt van harte 
in met het voorstel. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) kan met de extra toelichting naar aanleiding van vragen ook 
instemmen met het voorstel. Zij heet de school welkom in Huizen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) sluit zich aan bij voorgaande sprekers en wenst de school veel succes. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) doet hetzelfde. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich hier ook bij aan. 
 
De heer Bartlema (VVD) zegt dat VVD ook in commissie al heeft ingestemd met dit mooie plan. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft ook al in de commissie aangegeven akkoord te 
zijn met het voorstel. 
 
Conform voorstel besloten. 
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13. Beschikbaar stellen budget startersleningen 
De heer Schröder (D66) ziet dat bijlage 3 een raadsvoorstel is en hij vraagt wat de status hiervan 
is. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) had gehoopt dat de verzilveringsregeling en de blijverslening net 
zoveel gebruikt zou worden als de starterslening, maar hier blijkt niemand zich voor te melden. Zij 
vraagt zich af of deze mogelijkheden op de juiste manier onder de aandacht worden gebracht, 
maar concludeert ook dat het budget hiervoor wordt teruggeschroefd. Met de toezegging dat de 
regelingen worden aangevuld als dit nodig is, gaat ChristenUnie akkoord met het voorstel. 
 
De heer Bource (SGP) is blij dat mevrouw Terlouw aandacht blijft vragen voor de 
verzilveringsregeling en de blijverslening. Het is ook goed om starters een steuntje in de rug te 
bieden en SGP kan van harte instemmen met het voorstel. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) constateert dat veel gebruik wordt gemaakt van de starterslening 
om aan een woning te komen. CDA stemt in met het voorst. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stemt in met het voorstel. 
 
De heer Bartlema (VVD) zegt dat VVD in de commissie vragen heeft gesteld over de 
verzilveringsregeling en de blijverslening. De starterslening is een goed initiatief en VVD is blij dat 
een deel van de andere regelingen hier naartoe wordt overgeheveld. VVD stemt in met het 
voorstel. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) stemt in met het voorstel. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) doet hetzelfde. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) vindt het verstandig om geld over te hevelen als blijkt 
dat aan bepaalde regelingen geen behoefte is. Dorpsbelangen Huizen stemt in met voorstel. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stemt in. 
 
Wethouder Rebel erkent dat het succes met de startersregeling nog niet geldt voor de 
verzilveringsregeling en de blijverslening. Als gevolg hiervan is afgesproken dat de vrijwilligers van 
de preventieve huisbezoeken de verzilveringsregeling en de blijverslening nogmaals onder de 
aandacht zullen brengen. Aan de consulenten wordt gevraagd om inwoners met een grotere 
woningaanpassing te wijzen op deze leningen. Overigens kunnen deze niet worden aangewend 
voor aanpassingen bij kinderen met een beperking. In de lokale media zal ook nogmaals 
publiciteit worden gegenereerd voor de regelingen. 
De wethouder begrijpt dat bijlage 3 niet de juiste versie is van de verordening voor de 
starterslening. Hij betreurt dit en zal ervoor zorgen dat de juiste versie alsnog beschikbaar wordt 
gesteld. 
 
De heer Schröder (D66) wijst erop dat bovenaan de bijlage staat dat het een raadsbesluit is en dat 
de raad op 3 juni 2021 een besluit neemt. 
 
Wethouder Rebel stelt dat het alleen om de verordening gaat voor de starterslening 2013 en de 
datum van de raadsvergadering waarin dit is besloten moet hier worden genoemd. 
 
De heer Schröder (D66) is ook verheugd over het succes van de starterslening. Wellicht kan de 
wethouder ook de financieel adviseurs in Huizen aanschrijven over de verschillende regelingen. 
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) merkt op dat de starterslening tot een bepaalde grens 
van een woning geldt. Zij vraagt zich af of deze grens in de huidige markt nog reëel is. 
 
Wethouder Rebel licht toe dat de grens voor 2021 € 325.000,00 is en deze is gekoppeld aan de 
NHG-grens. 
 
Conform voorstel besloten. 
 

14. Zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi en 
Vechtstreek 
Raad – eerste termijn 
 
De heer Woudsma (CDA) complimenteert de regio met de jaarrekening. 
De regioconservator heeft in de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd. Voor CDA is 
daarom een onderzoek niet nodig en wordt gepleit voor niet bezuinigen. 
De manier waarop de raad is geïnformeerd over de btw-fout betreurt CDA en in de komende 
commissievergadering zal hierop worden teruggekomen. 
Bezuinigingen op GAD hebben een grote impact op het Huizer verenigingsleven en op de 
inwoners. CDA zou het betreuren als de betrokkenheid bij inzameling van oud papier en karton zal 
verdwijnen en dat derving van de inkomsten door de leden gedragen zal moeten. CDA dient 
samen met PvdA, D66 en Fractie Transparant Huizen een amendement (A1) in om de inzameling 
bij de verenigingen te behouden en te zoeken naar een financieel bestendige oplossing voor de 
toekomst. 
Het inzamelen van GFT op tweewekelijkse basis in een warme periode zal tot grote problemen 
leiden. In de afgelopen tijd is al overlast ervaren door stank en ongedierte bij de containers. In de 
zomertijd zitten de containers bovendien vol met tuinafval en andere groenafval. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) memoreert dat VVD in de commissie ABM heeft geïnformeerd naar 
de extra bijdrage aan de bv Vervoer en heeft gevraagd wanneer deze informatie beschikbaar zou 
zijn. Uit de risicoanalyse blijkt dat er sprake is van € 166.000,00 niet-compensabele btw, maar dat 
dit niet in de stukken is opgenomen. Wethouder Rebel heeft aangegeven dat hij niet bereid was 
om in te gaan op vragen die al tijdens eerdere commissies waren beantwoord. Uit de notulen van 
sociaal domein d.d. 28 mei blijkt dat mevrouw Van Deutekom heeft gevraagd of de bv Vervoer 
btw-plichtig is, hoe een dergelijk slordige fout heeft kunnen ontstaan, of het om een structureel 
bedrag ging en hoe het college dacht dit te gaan oplossen en of het verhaald kon worden op de 
gebruikers van de bv Vervoer. De wethouder wilde de vragen niet beantwoorden, omdat dit niet 
zijn portefeuille is. De vakwethouder Hoelscher heeft vervolgens aangegeven dat het om een 
structurele verhoging gaat. Hij noemde het een dure fout, maar heeft aangegeven dat de business 
case correct is waarmee de opbrengsten gelijk blijven. De correctie zal bij de eerstvolgende 
begrotingsactualisatie aan de raad worden voorgelegd. De vraag van mevrouw Van Deutekom is 
hiermee niet beantwoord en daarom heeft D66 7 vragen aan het college: 
1. Sinds wanneer is bekend dat de btw van de bv Vervoer is vergeten? 
2. Waarom is niet onmiddellijk een mededeling gedaan over een (structurele) tegenvaller van 
€ 166.000,00? 
3. Wanneer was het college van plan om dit te melden? 
4. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat geen rekening is gehouden met de btw-verrekening? 
5. Vindt het college het ook een vreemde gang van zaken om dit vuiltje weg te poetsen binnen de 
bespreking van de begroting van de regio? 
6. Hoe blijft de business case overeind terwijl de kosten minimaal 14% hoger zijn? 
7. Wie draagt binnen het college verantwoording voor de begroting? 
 
De heer Schröder (D66) sluit zich aan bij de woorden van de heer Woudsma over GAD en het 
GFT-afval. D66 heeft verder bezwaar tegen het stoppen met verstrekken van de PMD-zakken. 
Deze helpen bij het sorterings- en recycleproces en bij de bewustwording en stimulering van de 
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PMD-inzameling. Indirect zullen de kosten hoger uitvallen omdat PMD op een andere manier zal 
worden weggegooid en de bezuiniging uiteindelijk voor rekening van de inwoners komt. Samen 
met VVD en ChristenUnie wordt daarom een amendement (A2) ingediend om in plaats van het 
stoppen met het verstrekken van PMD-zakken onderzoek te doen naar andere maatregelen om 
de nadelige financiële effecten van het handhaven van de PMD-zakken op te vangen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) gaat in op het stoppen met de bijdrage voor de regioconservator. In 
maart 2020 heeft de raad in totale meerderheid een cultuurnota aangenomen waarin duidelijk 
staat dat de raad het heel belangrijk vindt om de conservator te behouden voor ondersteuning en 
het versterken van het Huizer Museum en het waarborgen van goede samenwerking en 
verbinding tussen regionale musea en betrokken gemeenteambtenaren. Vanwege grootschalige 
bezuinigingen moest al worden gestopt met het financieren van de regioconservator door de 
gemeente Huizen vanaf 2022, een maatregel die zeer werd betreurd. Verschillende musea zijn 
aan de slag gegaan om te bekijken hoe de gemeente kon worden geholpen om iets van de 
financiering op zich te nemen en zij hebben een voorstel gepresenteerd om voor de komende 
twee jaar het bedrag voor de gemeente te betalen als het regionale deel van de bijdrage door de 
regio betaald blijft. D66 dient mede namens VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 
Fractie Transparant Huizen een amendement (A3) op de begroting in voor het behoud van de 
bijdrage voor de regioconservator. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) noemt het teleurstellend dat de begroting een groot tekort en een 
verlaging van de weerstandscapaciteit laat zien. 
GAD heeft gekozen voor een logische systematiek wat betreft het ophaalschema per twee of per 
vier weken, maar het is de vraag of dit aan de achterkant van het proces nog steeds effectief is. 
Het niet meer gratis verstrekken van de PMD-zakken is een relatief kleine bezuiniging waarbij het 
de vraag is of de meerkosten door extra handwerk en of vervuiling van de afvalstromen niet hoger 
zullen zijn. Bij het nieuwe ophaalschema is de verleiding groot om het vuil te deponeren in de bak 
die het eerst zal worden geleegd, zeker in de seizoenen waarin de hoeveelheid tuiafval groot zal 
zijn. Met betrekking tot oud papier en karton is ChristenUnie niet blij met de framing dat 
verenigingen worden gesubsidieerd uit GAD-gelden, omdat ze hier iets voor doen. Verenigingen 
zijn formeel nog niet benaderd over de voorstellen, maar dit zou wel moeten gebeuren waarbij de 
manier van compensatie ook kan worden besproken. Het is de vraag of vervangende taken de 
betaalde arbeid niet zullen verdringen. Het verhogen van het tarief voor grof huishoudelijk afval 
kan leiden tot meer dumping van afval. Bovendien worden juist mensen getroffen die financieel 
minder draagkrachtig zijn en niet beschikken over een auto met aanhanger om het afval naar 
scheidingsstations te brengen waardoor ze moeten betalen voor grof afval. 
ChristenUnie vreest dat de bezuinigingen wellicht juist tot hogere kosten en een lager 
scheidingspercentage kunnen leiden en dat afval dumping kan leiden tot milieuschade. Mede 
namens D66 wordt daarom een amendement (A4) ingediend. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft begrepen dat de btw-fout bij vervoer een menselijke fout 
is. Worden de opties om tot een oplossing te komen gepresenteerd aan de raad? De informatie in 
de begroting over dit punt was zeer beperkt, maar de gevolgen zijn dit zeker niet. De mededeling 
die vanmiddag is ontvangen, had wat betreft ChristenUnie al veel eerder gedaan moeten worden. 
Het lijkt alsof de toegevoegde waarde van de regioconservator voor Huizen wordt onderschat. 
Deze blijkt echter uit het feit dat de musea aan de slag zijn gegaan om de bezuiniging op te 
vangen en de regioconservator in stand te houden. ChristenUnie dient mede het amendement in 
om de regioconservator te behouden. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) meldt dat de Wereldgezondheidsorganisatie wetenschappelijk heeft 
aangetoond dat het beleven van kunst de gezondheid en het algeheel welbevinden bevordert. 
PvdA is mede-indiener van het amendement met betrekking tot het behoud van de 
regioconservator. Andere gemeenten steunen het voorstel van de gemeenschappelijke musea en 
Huizen zou zich hierbij moeten aansluiten. 
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De heer Gencer (PvdA) stelt dat er in 2022 een structureel tekort bij GAD zal ontstaan, mede 
doordat de opbrengst uit de grondstoffen minder oplevert en hogere kosten voor inzameling, 
verwerking en transport. De regio kiest ervoor om bezuinigingen door te voeren in de 
dienstverlening. Een van de bezuinigingen is de inzameling van oud papier en karton door 
verenigingen die voor een aantal verenigingen een onmisbare bron van inkomsten is. PvdA roept 
het college op om in gesprek te gaan met verenigingen om te bekijken wat de gevolgen van de 
bezuiniging zullen zijn. In de commissie FD is al aangegeven dat de wens bestaat om op zoek te 
gaan naar een alternatieve bezuinigingstaakstelling voor OPK. PvdA, CDA, D66 en Fractie 
Transparant Huizen dienen een amendement (A1) OPK door verenigingen in. Hiermee wordt 
gevraagd om nader onderzoek te doen naar andere maatregelen om de nadelige effecten van het 
inzamelen van OPK op te vangen. 
Door GFT-afval minder frequent op te halen, zal de stankoverlast in de zomermaanden toenemen 
en zal vooral gebruik worden gemaakt van containers die het eerst worden geleegd. Het college 
wordt opgeroepen om hier, met name in de zomermaanden, nog eens goed naar te kijken. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) merkt op dat de heer Gencer wel aandacht heeft voor 
stankoverlast van de groene bakken, maar niet ingaat op het minder frequent legen van de grijze 
bakken. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft GFT als voorbeeld genoemd. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich van harte aan bij de opmerkingen om scherp te blijven kijken 
naar GAD. Een evaluatie, zoals door ChristenUnie voorgesteld, zou een goede zaak kunnen zijn. 
Vanuit het oogpunt van GAD begrijp hij de bezuiniging op OPK en helaas zullen verenigingen op 
een andere manier aan hun inkomsten moeten komen. 
Het amendement inzake de PMD-zakken wordt niet gesteund. 
De regioconservator is het ankerpunt in de kunst- en cultuurnota en SGP zal een amendement 
met betrekking hiertoe steunen. Hopelijk wordt ook gekeken naar fondsen die kunnen bijdragen. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) constateert dat de tekorten bij GAD inwoners direct 
treffen. De voorgestelde wijzigingen en de zienswijzen kan Dorpsbelangen Huizen in grote lijnen 
volgen, maar het is de vraag of een hoger tarief voor grof- en puinafval niet zal leiden tot illegaal 
storten en geen hogere kosten met zich meebrengt. De lagere frequentie voor het legen van de 
grijze bakken is voor de heer Driessen persoonlijk geen probleem, maar hij denkt niet dat dit bij 
anderen tot een hogere klanttevredenheid zal leiden. Bij de bezuiniging op OPK is het belangrijk 
om in beeld te brengen wat de financiële gevolgen voor verenigingen zullen zijn. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat er met betrekking tot de weerstandscapaciteit 
sprake is van willekeur. 
 
De heer Ribberink (VVD) complimenteert de regio met het invullen van de bezuinigingsopdracht 
en het college dat de openingstijden van GAD ongewijzigd wil laten. VVD ondersteunt het principe 
dat de vervuiler betaalt. Het verhogen van de dienstverlening met betrekking tot het PMD-afval en 
het verlagen van de dienstverlening voor het restafval past in deze strategie. Wel moet goed 
worden bekeken of bezuinigingen niet leiden tot een boemerangeffect, zoals bij verenigingen die 
al een zwaar jaar achter de rug hebben. Een overgangsregeling is hier minimaal op zijn plaats. 
VVD steunt dan ook het amendement A1, maar VVD hoopt wel dat de oplossing wordt gezocht in 
de financiële compensatie van verenigingen en niet per se in het handhaven van het ophalen van 
OPK. Is het collega bereid om de dialoog met de verenigingen te starten om ervoor te zorgen dat 
ze niet in financiële problemen komen door ze bijvoorbeeld in natura te helpen? 
PMC-zakken zijn weliswaar niet duur, maar een rekensom leert dat dit de inwoners € 300.000,00 
kost. 
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Mevrouw Rienstra (GroenLinks) wijst erop dat de meeste inwoners een kliko hebben waar ze 
plastic afval in kwijt kunnen. Zij vraagt zich af waarom deze zakken gekocht moeten worden. 
 
De heer Ribberink (VVD) denkt dat de meeste inwoners het afval in huis verzamelen in de plastic 
PMD-zak en deze vervolgens in de kliko gooien. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat dit nu juist niet de bedoeling is. De zakken waren 
oorspronkelijk bedoeld om aan de straat te zetten. Het kan of zonder of in een doorzichtige zak in 
de kliko worden gegooid. 
 
De heer Rebel (CDA) verzoekt de wethouder om op dit punt een eenduidige instructie te geven. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) denkt dat het verstandig is om de PMD-zakken te 
behouden, omdat zij het bijvoorbeeld niet redt met de vuilnisbak. 
 
De heer Ribberink (VVD) gaat in op amendement A4, de evaluatie van de 
bezuinigingsmaatregelen. Dit zou een breder beeld kunnen geven over de kostenstructuur en kan 
als input dienen voor de discussie over voor- en nascheiding. 
Het minder frequent ophalen van groen afval steunt VVD niet, omdat de regio toch ook moet 
bezuinigen. 
 
De heer Bartlema (VVD) sluit zich bij voorgaande sprekers aan wat betreft de regioconservator die 
ook in de coronaperiode goed werk heeft kunnen verrichten. VVD vindt het behoud van de 
regioconservator ook heel belangrijk en heeft daarom het amendement mede ingediend. 
VVD heeft destijds niet ingestemd om de bv Vervoer op te richten en sluit zich in dit kader aan bij 
de opmerkingen van de heer Woudsma. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zegt dat ook Leefbaar Huizen de fout met betrekking tot 
de btw, de informatie en communicatie hierover, onacceptabel vindt. De raad heeft het college 
meerdere keren expliciet gevraagd volledige informatie over de voor- en nadelen van inbesteding, 
dan wel uitbesteden te verstrekken. In de commissie sociaal domein van 18 mei heeft wethouder 
Hoelscher bevestigd dat het een dure fout is die structureel is. In de business case stond het 
volgens hem correct en de opbrengsten zouden gelijk blijven. Leefbaar Huizen betwijfelt dit. In de 
mededeling van vandaag wordt gesteld dat het om een menselijke fout gaat, maar dat er geen 
structureel probleem is. Kan de wethouder toelichten waarom het op 18 mei nog wel als een 
structureel probleem werd gezien en vandaag niet meer? Een andere vraag is waar het geld 
vandaan moet komen en welke consequenties dit heeft voor verdere projecten en uitgaven. 
Leefbaar Huizen heeft verder dezelfde vragen als D66 en wacht de antwoorden hierop af. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) deelt mee dat Leefbaar Huizen kan instemmen met deel A 
van het raadsvoorstel. 
Met betrekking tot B verzoekt hij om een begrotingswijziging voor 2021. 
Over onderdeel C heeft hij zelf contact opgenomen met GAD en vandaag geeft hij een toelichting 
op de e-mailwisseling die hij heeft gevoerd. Papier wordt ’nu s avonds opgehaald of op zaterdag 
en GAD gaat dit overdag doen waardoor het ophaalschema zal veranderen. Met de nieuwe 
manier wordt € 74.000,00 bespaard en door meer opbrengst komt de totale bezuiniging op 
€ 154.000,00. In het verleden werd het papier naar de verenigingen gebracht die opbrengsten 
genereerden door dit te verkopen. Het ophalen is later door de gemeente overgenomen die de 
verenigingen hiervoor een vergoeding toekende die geen subsidie is, omdat GAD gewoon OPK 
van de organisaties kocht. 
Een andere kwestie zijn de zakken die in de containers worden gegooid en de containers die 
eigenlijk worden geleegd en verdeeld op station Hilversum. Grijze of zwarte zakken met 
gescheiden afval worden hieruit gehaald en gaan bij het gewone afval waardoor voorscheiding 
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ongedaan wordt gemaakt. Leefbaar Huizen zou graag een berekening zien van nascheiding. 
Volgens veel gemeenten is dit goedkoper dan voorscheiden. 
De regioconservator wordt in Huizen als kostenpost gezien en in plaats van allerlei 
amendementen indienen of steunen, keurt Leefbaar Huizen de begroting niet goed en hij roept 
andere fracties op om hetzelfde te doen, zodat de wethouder met deze informatie naar de regio 
kan. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt mevrouw Van Werven voor de mooie en volledige 
wijze waarop zij het amendement voor behoud van de regioconservator heeft geïntroduceerd. De 
regioconservator heeft zich zeer bewezen in de afgelopen tijd en heeft een grote meerwaarde 
voor de Huizer samenleving en de hele regio. Zij is juist in tijden van corona nodig, omdat kunst 
en cultuur inspireert en troost kan bieden. GroenLinks is daarom mede-indiener van het 
amendement. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is blij dat de wethouder in de commissie FD duidelijk heeft 
gemaakt dat het probleem met betrekking tot GAD is dat er teveel aanbod is van afval. 
GroenLinks steunt het amendement voor PMD niet, omdat het om extra afval gaat. Mensen 
moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen afval. 
De wethouder heeft tijdens de commissie al aangegeven in gesprek te gaan met verenigingen 
over OPK voor een meer toekomstbestendige regeling. 
Bij het amendement voor een evaluatie over twee jaar twijfelt GroenLinks of de genoemde 
onderwerpen de juiste zijn voor een juiste evaluatie. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of onderdeel van een meer toekomstbestendige regeling wel is dat 
verenigingen het OPK blijven ophalen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) gaat er vanuit dat er zowel bij de gemeente als bij de 
verenigingen voldoende creativiteit is om een passend alternatief te bedenken voor het ophalen 
van OPK. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt in welk opzicht het voorstel met betrekking tot de PMD-zakken 
meer afval oplevert. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat de zakken zelf ook afval zijn. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt of mevrouw Rienstra denkt dat mensen helemaal geen zakken 
gaan gebruiken als deze niet meer gratis zijn. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat dit wel het doel is. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) maakt zich grote zorgen over de inkomsten voor de 
verenigingen. Hij hoopt dat zij op een andere manier subsidie zullen ontvangen, zodat ze kunnen 
blijven bestaan. 
Het is een vreemd verhaal dat geen btw is toegevoegd bij het doelgroepenvervoer. 
Het wegbezuinigen van de regioconservator is een tragisch verhaal. 
Nascheiden kan inderdaad goedkoper zijn en de heer Schaap denkt dat hiermee kan worden 
bezuinigd en hij roept GAD op om hier serieus naar te kijken. 
 
College 
 
Wethouder Rebel start met de mededeling dat begrotingswijzigingen met financiële aspecten altijd 
via de gemeente worden voorgelegd. 
Mevrouw Rebel houdt een pleidooi om de weerstandscapaciteit op 1.0 te houden en de 
wethouder is benieuwd hoe zij zich dit voorstelt. 



 

 

 
  
Datum: 10-06-21      Blad: 18 

 

 

 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt het zakken naar 0,75 niet in lijn met de 
Veiligheidsregio. Zij denkt dat of alles op 0,75 of alles op 1.0 gehouden moet worden. In het 
laatste geval moeten gemeenten inderdaad bijlappen. Het probleem is echter dat de wethouder 
zelf heeft beslist dat het 1.0 moet zijn en gemeenten wijken hiervan af. 
 
Wethouder Rebel memoreert dat de raad ermee heeft ingestemd met een weerstandscapaciteit 
van 1.0. Als de mevrouw Rebel van mening is dat de weerstandscapaciteit van de regio ook op 
1.0 moet komen, ziet hij graag een voorstel tegemoet. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft eerder gezegd dat bij gebrek aan gelden alles op 
0.75 moet worden gesteld. 
 
Wethouder Rebel stelt dat GAD de komende jaren een tekort verwacht van 3,2 miljoen euro. Het 
voorstel is om dit te dekken door maatregelen gericht op aanpassing van de dienstverlening ter 
hoogte van 1,9 miljoen euro en door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 5% wat tot 
3 miljoen euro zal leiden. De reden van de stijgende GAD-kosten is hogere kosten voor 
inzameling en verwerking. Deze extra uitvoeringskosten vielen in 2019 grotendeels weg in het 
jaarlijkse overschot van de jaarrekening en de afvalstoffenbelasting die GAD toen niet hoefde te 
betalen. Daarnaast zijn de verwerkingskosten de afgelopen jaren gestegen en in 2020 extra door 
de coronacrisis en zijn de inkomsten lager door de volatiele grondstoffenmarkt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat binnenkort ook statiegeld wordt geheven op 
kleine flesjes die daardoor niet meer in het afval terecht zullen komen. Wat zal hier de 
consequentie van zijn? 
 
Wethouder Rebel stelt voor om dit in de volgende cyclus te bespreken. Dan ligt de 
grondstoffenvisie voor en zal het aspect PMD en voor- en nascheiding uitgebreid aan de orde 
komen. 
De stijging van de afvalstoffenheffing in de periode 2019-2021 is landelijk uitgekomen op 18,3% 
terwijl GAD niet meer dan 7% is gestegen wat betekent dat er sprake is van een vertraagd effect 
bij GAD. De ombuigging die het meeste effect sorteert, is de optimalisering van de inzamelwijze 
en de frequentie. Het nader op elkaar afstemmen van de inzamelfrequenties leidt tot een 
stabielere, vlakkere en efficiëntere planning. Voor PMD en OPK betekent dit een verhoging van de 
dienstverlening, maar het betekent ook het stoppen van inzamelen van OPK door verenigingen. 
Dit leidt tot een efficiëntere inzameling, tot meer veiligheid, wegnemen van Arboknelpunten en een 
hogere service. Bij de inzameling van OPK door verenigingen zou altijd de inzet van GAD nodig 
zijn. Op dit moment ontvangen verenigingen voor OPK een vaste kiloprijs die los staat van de 
markttarieven. Deze ondersteuning aan verenigingen wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing die 
hiervoor niet is bedoeld en indirect een hogere afvalstoffenheffing voor alle inwoners inhoudt. 
Hoewel niet kan worden ontkend dat het stoppen met de inzet van verenigingen grote impact 
heeft, is het toch noodzakelijk om de uitvoering verder te optimaliseren. Het is belangrijk om bij de 
transmissie af te spreken dat verenigingen niet direct hun inkomsten verliezen en de raad kan hier 
bijvoorbeeld door een zienswijze aandacht voor vragen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of de wethouder niet vreest dat op het moment dat 
mensen OPK niet meer mee naar verenigingen meenemen het papier in een andere bak dan 
bedoeld belandt. Of komen er grotere bakken? 
 
Wethouder Rebel sluit dit laatste niet uit. Met verenigingen zou bijvoorbeeld gesproken kunnen 
worden over een afbouwregeling van vijf jaar of ze kunnen op een andere manier worden ingezet 
bij werkzaamheden voor de gemeente of GAD in combinatie met de circulaire koppelkansen 
vanuit de nieuwe grondstoffenvisie. 
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Een ander voorstel is het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval. Dit betekent een 
verlaging van de dienstverlening, maar deze is wel passend volgens het huidige regionale en 
landelijke VANG-beleid. Er bestaat wel een kans op meer vervuiling van andere grondstoffen en 
er zal aanvullend beleid nodig zijn voor luiers en incontinentiemateriaal. 
Verder wordt de inzameling van GFT verlaagd, een verlaging van de dienstverlening, maar ook 
passend bij het landelijk beeld. De stankoverlast in de warme periodes zou kunnen worden 
beperkt door het stimuleren van het gebruik van biologisch composteerbare zakken die 
verkrijgbaar zijn bij de supermarkten. 
Het is de vraag of het voor de hand ligt om gratis PMD-zakken te verstrekken aan mensen die 
deze willen gebruiken voor PMD-afval terwijl dit niet nodig is. Mensen die apart PMD willen 
inzamelen voordat het in de container gaat, wordt verzocht transparante zakken te gebruiken, 
zodat voor sortering kan worden vastgesteld of sprake is van vervuiling. Het verdient echter 
voorkeur PMD-afval direct in de hiervoor bestemde bak te gooien. 
 
De heer Ribberink (VVD) merkt op dat de container bij veel mensen niet dichtbij de keuken staat. 
Door het niet verstrekken van PMD-zakken bestaat de kans dat het bij het restafval belandt en 
hierdoor inkomsten worden gemist. 
 
Wethouder Rebel stelt zich voor dat mensen die het PMD inzamelen in een zak, deze leeggooien 
in de PMD-bak. Goede uitleg aan inwoners is hierbij essentieel. Inmiddels zijn de bakken met 
diverse kleuren ook bij iedereen bekend. 
 
De heer Schröder (D66) vraagt zich af hoe de wethouder zich de inzameling voorstelt voor iemand 
die in een klein appartement op een hoge verdieping woont. Hij denkt niet dat mensen zakken 
buiten leeggooien en vervolgens weer mee naar boven nemen. 
 
Wethouder Rebel vindt het niet vreemd om de zak weer mee terug naar boven te nemen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) denkt dat ook kleinere plastic zakjes gebruikt kunnen 
worden die dan tegelijk met het PMD-afval weggegooid kunnen worden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) meent dat PMD-zakken helpen om zwerfafval te voorkomen. Als 
het los in de bak zit, kan het wegwaaien als deze wordt geopend. 
 
Wethouder Rebel stelt dat het mensen vrij staat om PMD-afval in een zak weg te gooien, maar 
mensen dienen in dat geval wel zelf transparante zakken aan te schaffen. 
Als de raad ervoor kiest om een of meerdere bezuinigingsmaatregelen te schrappen, zal dit leiden 
tot een nog grotere stijging van de afvalstoffenheffing. Op het moment dat er helemaal geen 
maatregelen worden getroffen, zal vanaf 2020 een extra verhoging van de gemeentelijke bijdrage 
bij de inwoners van Huizen in rekening worden gebracht van ongeveer 12% wat neerkomt op € 40 
per huishouden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft de wethouder horen zeggen dat de behandeling van de 
nascheiding in de volgende cyclus aan de orde komt. In dat geval stelt hij voor om ook te wachten 
met de behandeling van de begroting tot de cijfers bekend zijn. 
 
Wethouder Rebel zegt dat de regiobegroting 2020 voorligt en de problematiek voor 2022 moet nu 
worden aangepakt. Het is niet mogelijk om zonder dat de financiële consequenties bekend zijn, 
een besluit te nemen om tot nascheiding over te gaan. Daarnaast is er sprake van langdurige 
contracten die bij tussentijds opzeggen tot hoge kosten zullen leiden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) concludeert dat GAD de komende jaren haar gang kan gaan 
omdat de gemeente toch betaalt en dit wil hij graag voorkomen. 
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De heer Gencer (PvdA) memoreert dat de wethouder in de commissie heeft uitgelegd dat de 
bezuinigingen met name in de uitvoering liggen. Hij vraagt zich af of er geen alternatieven 
mogelijk zijn in bijvoorbeeld het management. 
 
De heer Ribberink (VVD) stelt dat het hem er niet om gaat dat verenigingen geen OPK meer 
kunnen inzamelen, maar dat ze niet in financiële problemen komen. Als ze wel problemen krijgen, 
zullen er subsidies nodig zijn die wellicht ook weer € 40 per huishouden zal kosten. 
 
Wethouder Rebel geeft aan dat het gesprek met de clubs en verenigingen erg belangrijk is, maar 
hij is er geen voorstander van om de subsidies volledig via de afvalstoffenheffing te verstrekken. 
Gezien de opgave zijn de bezuinigingsvoorstellen nog altijd niet voldoende. Overal is bekeken 
waar bezuinigingen mogelijk zijn, maar meer dan de voorgestelde maatregelen zijn niet mogelijk 
waardoor er ook een verhoging overblijft. 
 
De heer Gencer (PvdA) herhaalt of de wethouder kan aangeven waar bezuinigingen mogelijk 
zouden zijn op de ambtelijke organisatie. 
 
Wethouder Rebel zegt dat het feit dat deze niet zijn opgenomen, betekent dat ze er niet zijn. 
Het college heeft het uitgangspunt om de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden. 
Vanuit dit principe wordt het pakket aan maatregelen voorgelegd. 
Het college ontraadt de amendement A1 en A2. 
Amendement A4 vraagt om een evaluatie in 2024 en het college kan zich hier prima in vinden. De 
onderwerpen die worden genoemd, passen goed in de keuze die in de toekomst worden gemaakt 
in het kader van de grondstoffenvisie. Wel waarschuwt hij ervoor dat bij het schrappen van teveel 
bezuinigingen dit amendement overbodig zou worden. 
 
Wethouder Verbeek reageert op de inbreng over de regioconservator. Helaas is het college 
gedwongen om bezuinigingsmaatregelen te nemen om een sluitende begroting te krijgen. Het 
college ontraadt daarom het amendement over de regioconservator. 
 
Wethouder Hoelscher begrijpt dat Fractie Transparant Huizen op de rekening btw verwacht, want 
ook het college had deze verwachting bij de cijfers vanuit de regio omdat dit altijd het geval is. Dat 
het in dit geval niet is gebeurd, komt door een menselijke fout. De toelichting bij het raadsvoorstel 
blijkt eigenlijk veel te summier en het had duidelijk gemaakt moeten worden dat dit niets te maken 
heeft met de business case van het doelgroepenvervoer. Vooralsnog zijn de resultaten zelfs beter 
dan verwacht, omdat de aanbesteding goedkoper is verlopen en heeft geresulteerd in meer dan 
80% elektrische auto’s. Overigens stond het bedrag in de regiobegroting goed, maar in die van 
Huizen niet. 
D66 vraagt zich af of het regiovervoertekort is weggemoffeld. Hier is echter geenszins sprake van. 
In april lag de concept regiobegroting voor en begin mei is het aan de raad meegedeeld. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) heeft gesteld dat de indruk is gewekt dat het tekort is weggemoffeld. 
 
Wethouder Hoelscher erkent dat er een menselijke fout is gemaakt. Dit is vervelend en is zowel in 
de regio als met de ambtenaren besproken. In de toekomst zal er alles aan worden gedaan om 
een dergelijke fout te vermijden. Het tekort is op de vroegst mogelijke wijze kenbaar gemaakt via 
de bijgevoegde stukken. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) vraagt zich af of de stukken de geëigende manier waren en of dit niet 
in de commissie ABM gecommuniceerd had moeten worden. 
 
Wethouder Hoelscher licht toe dat het over doelgroepenvervoer gaat. Hij is hiervoor en ook voor 
de bijbehorende financiën verantwoordelijk. In elke commissie kan gevraagd worden om iets te 
agenderen, omdat het presidium of de agendacommissie hierover beslist. 
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De voorliggende stukken geven de huidige stand van zaken weer. Dit betekent niet dat dit de 
uiteindelijke begroting is die in het najaar zal worden gepresenteerd. Op dit moment wordt 
onderzocht of btw kan worden gecompenseerd voor Wmo- en gehandicaptenvervoer. Voor 
leerlingenvervoer is duidelijk dat dit niet mogelijk is. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van 
het betalen van de volledige kosten door mensen die meereizen met iemand met een Wmo-pas. 
In de toekomst zal de wethouder ervoor zorgen dat voorstellen beter worden toegelicht. Bij de 
Begrotingsraad komt het college met een voorstel waarbij alternatieven benoemd zullen worden. 
Hierbij wordt nu al aangetekend dat het verhogen van de tarieven voor het Wmo-taxivervoer heel 
moeilijk zal zijn. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) heeft nog geen antwoord gekregen op haar vragen. 
 
Wethouder Hoelscher antwoordt dat het wel degelijk om een structureel nadeel gaat. In de 
mededeling staat dat het maken van de fout niet structureel is. 
Verder heeft hij aangegeven dat wordt onderzocht of de btw op het Wmo- en 
gehandicaptenvervoer kan worden verrekend. In het kader van de regionale 
besparingsmaatregelen sociaal domein wordt nog een aantal andere zaken uitgezocht. Zodra 
hierover informatie beschikbaar is, wordt deze met de raad gedeeld. 
 
Raad – tweede termijn 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt of zij de wethouder goed heeft begrepen dat de raad een 
zienswijze kan indienen om het college opdracht te geven niets te wijzigen in de financiële 
afspraken met verenigingen voordat een verandering wordt doorgevoerd. 
 
Wethouder Rebel heeft dit inderdaad gezegd, maar hij stelt dat dit wel een initiatief vanuit de raad 
moet zijn. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) reageert op de opmerking van de wethouder dat het amendement 
over de evaluatie overbodig zou kunnen worden. Het feit dat Huizen zienswijzen indient, betekent 
niet dat dit bepalend is voor wat de regio doet. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zal C uit het raadsvoorstel niet steunen en legt daarom de 
amendementen naast zich neer. 
Hij verzoekt de raad om hetzelfde te doen. 
 
De heer Rebel (CDA) stelt voor om de bespreking over de bv Doelgroepenvervoer door te 
schuiven naar de commissie. 
 
De heer Ribberink (VVD) begrijpt dat het stoppen met inzamelen van OPK efficiënter zal zijn. De 
kanttekening hierbij is dat het om de verenigingen gaat en VVD wil er graag voor zorgen dat zij 
niet direct hun inkomsten verliezen. Een afbouwregeling van vijf jaar is een prima start. De 
mogelijkheid om vrijwilligers op een andere manier in te zetten lijkt beperkt. Het amendement OPK 
hoeft wat betreft VVD niet gericht te zijn op het continueren van OPK. Het gaat erom dat er een 
alternatief wordt gevonden. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt of de heer Ribberink denkt aan een oplossing op regioniveau 
of aan een lokale oplossing. 
 
De heer Ribberink (VVD) denkt dat het uiteindelijk een lokale oplossing zal zijn, omdat 
oplossingen waarschijnlijk per vereniging kunnen verschillen. 
De meeste huishoudens zullen hun PMD in de PMD-zak gooien en het restafval in de 
restafvalzak. De gewenning van inwoners om dit te blijven doen, is een goed argument om de 
PMD-zakken toch te blijven verstrekken, zeker gezien de geringe besparing. 
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De heer Lekkerkerker (D66) vindt het geen sterk verhaal om de btw-fout als een menselijke fout af 
te doen. Het verdient bovendien geen schoonheidsprijs om aan het eind van de middag nog een 
mededeling te doen voor de raadsvergadering. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zal amendementen A1, A2 en A3 om dezelfde redenen 
als het college niet steunen. A4 noemt zij voorbarig en ook hier zal Dorpsbelangen Huizen niet 
mee instemmen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) wil naar aanleiding van het antwoord van de wethouder de 
zienswijze indienen om niets aan de financiële situatie bij de verenigingen te veranderen, voordat 
er goede alternatieven zijn gevonden. 
 
Wethouder Rebel antwoordt op de vraag van de heer Ribberink dat het belangrijk is om het 
gesprek met de verenigingen aan te gaan en dit zegt hij ook toe. Hij heeft in de eerste termijn 
geopperd dat als voorwaarde kan worden gesteld dat voor het schrappen van OPK en de 
consequenties die dit heeft, er wel compensatie en vervangende inkomstenderving moet worden 
geregeld voor clubs en verenigingen. De raad zou hier middels een zienswijze aandacht voor 
kunnen vragen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat het bedrag van € 250.000,00 niet in de 
begroting van 2022 is verwerkt. Hij vraagt zich af of dit komt omdat de regio de wijzigingen 
gefaseerd wil invoeren. De zienswijze die de wethouder naar voren heeft gebracht, is wellicht al in 
de regioraad gepasseerd. GAD heeft al toegezegd dat de regeling geleidelijk wordt afgebouwd. 
 
Wethouder Rebel legt uit dat het college niet zelf met de zienswijze is gekomen als gevolg van de 
discussie in de commissie. Om als raad en college tot elkaar te komen, heeft hij nu mondeling 
deze suggestie gedaan. 
 
Amendement A1 - Inzameling Oud Papier en Karton (OPK) door verenigingen, CDA, PvdA, 
D66, Fractie Transparant Huizen 
 
overwegende dat: 
• In de regiobegroting 2022 een bezuinigingstaakstelling is verwerkt; 
• In de regiobegroting 2022 ook bezuinigingen zijn opgenomen bij GAD ter beperking van de 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage; 
• één van de bezuinigingen bij GAD betreft het optimaliseren van de inzamelwijze en 
-frequenties; 
• onderdeel van die bezuiniging het voorstel is om de inzameling van oud papier en karton (OPK) 
door verenigingen te beëindigen (zie tekst onder schema op blz. 7 en 8 van het raadsvoorstel); 
• als argumentatie voor deze bezuiniging wordt aangevoerd: “Verenigingen die OPK inzamelen 
ontvangen hiervoor op dit moment een vaste prijs, die los staat van de markttarieven voor OPK. 
Deze ‘subsidie’ aan verenigingen wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing, die daarvoor feitelijk 
niet is bedoeld.” 
• tevens wordt vermeld: “Daarbij hoort de boodschap dat de gemeente geen mogelijkheden heeft 
om deze inkomstenderving geheel of gedeeltelijk te compenseren.” 
• het stopzetten van het ophalen van OPK dus nadelige financiële gevolgen voor de verenigingen 
heeft (zie bijlage 7 bij het raadsvoorstel); 
• de opbrengsten van het inzamelen van OPK voor veel verenigingen een belangrijke financiële 
pijler is onder hun begroting, en daarmee van (groot) belang is voor het gezond houden van de 
verenigingen; 
• het wegvallen van de inkomsten uit het inzamelen van OPK mogelijk ook zodanige nadelige 
financiële gevolgen voor verenigingen kan hebben dat zijn in hun voortbestaan worden bedreigd; 
besluit: 
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beslispunt c. als volgt te wijzigen (wijziging cursief): 
 
c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v. 
1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in plaats 
van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële bijdrage te realiseren 
door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: Tariferen ophalen grof 
huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval; 
2. de bezuinigingsmaatregel om de inzameling van oud papier en karton (OPK) door 
verengingen te beëindigen; in de plaats waarvan wordt voorgesteld de inzameling van OPK 
door verenigingen te handhaven, en onderzoek te doen naar andere maatregelen om de 
nadelige financiële effecten van het handhaven van het inzamelen van OPK door 
verenigingen op de bezuinigingstaakstelling op te vangen. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 11 stemmen tegen van GroenLinks, Leefbaar Huizen, 
ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en SGP en 15 stemmen voor van VVD, CDA, PvdA, D66 en 
Transparant Huizen. 
 
Het mondelinge amendement van mevrouw Rienstra wordt door het aannemen van A1 niet in 
stemming gebracht. 
 
“Als zienswijze inbrengen dat een grote wijziging als stopzetting van de inzameling van Oud 
Papier en Karton een zorgvuldige transitie behoeft, waarbij afgesproken zou kunnen worden dat 
verenigingen niet direct hun inkomsten verliezen, en daarom als voorwaarde wordt gesteld dat 
eerst met de verenigingen wordt gesproken over oplossingen.” 
 
Amendement A2 - PMD zakken, ChristenUnie, VVD, D66 
 
overwegende dat: 
 
- in de regiobegroting 2022 een bezuinigingstaakstelling is verwerkt; 
- daarbij ook bezuinigingen zijn opgenomen bij GAD ter beperking van de verhoging 
van de gemeentelijke bijdrage; 
- één van de bezuinigingen bij GAD het stoppen met PMD zakken betreft; 
- deze gratis verstrekking een extra stimulans is om het afval te scheiden, met name voor 
inwoners met een kleinere portemonnee; 
- deze PMD zakken helpen bij het sorteer- en recycleproces en kunnen voorkomen dat 
ander PMD afval vervuilt raakt; 
- verwacht wordt dat er met deze bezuiniging minder PMD aangeboden gaat worden (zie 
tekst bijlage 6 ‘Toelichting bezuiniging’ op blz. 6); 
- als effect hiervan de kosten voor restafval vermoedelijk gaan stijgen; 
- deze bezuiniging uiteindelijk alsnog voor rekening komt van onze inwoners, doordat zij 
(meer) geld kwijt zijn aan het kopen van deze zakken. 
 
besluit: 
beslispunt c. als volgt te wijzigen (wijziging cursief): 
c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v. 
1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in 
plaats van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële 
bijdrage te realiseren door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: 
Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval; 
2. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel stoppen met PMD zakken; in de plaats van deze 
bezuinigingsmaatregel onderzoek te doen naar andere maatregelen om de nadelige financiële 
effecten van het handhaven van de PMD zakken op te vangen. 
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A2 wordt verworpen met 10 stemmen voor van VVD, D66 en ChristenUnie en 16 stemmen tegen 
van CDA, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen, SGP en Transparant 
Huizen. 
 
Amendement A3 behoud regiobijdrage voor regioconservator, D66, VVD, CDA, PvdA, 
GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Fractie Transparant Huizen 
 
overwegende dat: 
 — de raad in de in maart 2020 unaniem aangenomen Cultuurnota, onder punt 5 als doel heeft 
opgenomen: “Behouden van de regioconservator voor ondersteuning van het Huizer Museum en 
het waarborgen van goede samenwerking en verbinding tussen regionale musea en betrokken 
gemeenteambtenaren”;  
— de raad in november 2020 met zeer veel moeite heeft ingestemd met de gemeentelijke 
bezuiniging op de regioconservator, maar tegelijkertijd aan het college heeft gevraagd om te 
zoeken naar alternatieve financiering van de regioconservator; 
 — de regionale musea op 19 februari 2021 een gezamenlijk voorstel hebben gedaan aan de 
colleges van de gemeentes Gooi en Vechtstreek om voor 2022 en 2023 enkel een 
ondersteuningsverzoek in te dienen voor € 50.000 afkomstig uit het gemeenschappelijke 
regiobudget; 
 — door dit voorstel voor 2022 en 2023 geen gemeentelijk geld meer nodig is voor de 
regioconservator en alleen de regionale bijdrage gehandhaafd moet blijven; 
— in de thans voorliggende regiobegroting 2022-2025 als bezuiniging is opgenomen: “stopzetten 
gemeentelijke bijdrage regioconservator museale instellingen” waarmee de regiobijdrage voor het 
behouden van de regioconservator ad € 50.000 ingaande 2022 komt te vervallen (zie overzicht op 
blz. 5 van et raadsvoorstel onder punt 4); 
— stoppen met de regionale bijdrage voor de regioconservator de volgende consequenties 
zal/kan hebben: 
 
1 geen ondersteuning meer aan de musea (zowel praktisch/uitvoerend als beleidsmatig); 
2. professionaliseringsslag musea vermindert (vb. catalogisering); 
3. het cement” tussen de instellingen valt weg (zowel verbindende persoon als verbindende 
activiteiten); 
4. grote, verbindende evenementen vervallen met de daaraan gekoppelde bezoekersaantallen 
(minus 20% bezoekersaantallen, bestedingen); 
5. aanjaagfunctie actualiteiten/vernieuwingen vervalt (vb. digitalisering); 
6. fondsenwerving valt weg (vliegwiel, zie bijvoorbeeld € 90.000,- voor de organisatie van het 
erfgoedfestival 2021 en € 60.000,- voor coronaproof maken van het Huizer museum); 
7. effect naar verwachting het grootst voor kleine musea; — de meerderheid van de 
portefeuillehouders Cultuur & Recreatie (m.u.v. de gemeente Huizen) tijdens het 
portefeuillehoudersoverleg op 5 maart jl. positief was over het voorstel van de samenwerkende 
musea om het bedrag uit de regiobegroting te behouden voor de regioconservator en hiermee een 
basisfinanciering te creëren voor de jaren 2022 en 2023; 
 
besluit: 
beslispunt ic als volgt te wijzigen (wijziging cursief): 
c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v.: 
1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in plaats 
van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële bijdrage te realiseren 
door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: Tariferen ophalen grof 
huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval; 
2. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel bijdrage regioconservator; in de plaats waarvan 
wordt voorgesteld onderzoek te doen naar andere bezuinigingsmaatregelen om de nadelige 
financiële effecten van het handhaven van de regiobijdrage voor de regioconservator op de 
bezuinigingstaakstelling op te vangen. 
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Amendement A3 wordt aangenomen met 5 stemmen tegen van Leefbaar Huizen en 
Dorpsbelangen Huizen en 21 stemmen voor van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, 
ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen. 
 
Amendement A4 – Evaluatie bezuinigingsmaatregelen GAD, ChristenUnie en D66 
 
overwegende dat: 
• in de regiobegroting 2022 een bezuinigingstaakstelling is verwerkt; 
• daarbij ook bezuinigingen zijn opgenomen bij GAD ter beperking van de verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage; 
• de aanpassingen in het ophaalschema en de besparing op het gratis verstrekken van PMD 
zakken kunnen leiden tot verontreiniging van afvalstromen; 
• hierdoor hogere kosten in de verwerking kunnen ontstaan en het scheidingspercentage afneemt; 
• het beperken van de openingstijden van scheidingsstations dan wel invoeren van een tarief voor 
grof huishoudelijk afval en puin/bouwafval kan leiden tot toename van zwerfaval en afvaldumping; 
 
besluit: 
de zienswijze aan te vullen met: 
d. Het effect van de bezuinigingen op GAD en aanpassing van het ophaalschema in 2024 dient te 
worden geëvalueerd op de hoogte van het scheidingspercentage, in hoeverre aanvullende kosten 
zijn gemaakt door verontreiniging van afvalstromen en toename van afvaldumping. De resultaten 
van de evaluatie dienen eveneens betrokken te worden bij de afweging tussen bron- en 
nascheiding en het aangaan van nieuwe contracten voor afvalverwerking. 
 
Amendement A4 wordt aangenomen met 5 stemmen tegen van Leefbaar Huizen en 
Dorpsbelangen Huizen en 21 stemmen voor van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, 
ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen. 
 
De heer Woudsma (CDA) stelt dat CDA niet instemt met de bezuinigingsmaatregel betreffende de 
inzamelfrequentie GFT. 
 
Het als gevolg van de aangenomen amendementen A1, A3 en A4 gewijzigde voorstel wordt 
conform besloten. Leefbaar Huizen stemt tegen beslispunt 1c. CDA stemt tegen de 
bezuinigingsmaatregel betreffende de inzamelfrequentie GFT. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 23.55 uur. Op maandag 7 juni 2021 zal deze om 
19.30 uur worden voortgezet. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2021 

 
 
 
 

De voorzitter,         De raadsgriffier, 


