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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 30 juni 2022 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.05 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

27 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 
• VVD-fractie: 

G.W. Ormel (fv), J. Bartlema, R.G. Boom, mw. H.A.M. van Kempen, S.H. van klink 
 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (fv), , G.J. Horst, P. Lekkerkerker, mw. B.J. Okkema 
 

• CDA-fractie: 
R.H. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, G. Rebel 

 
• D66-fractie:  

mw. K. van Werven (fv), mw. F. Fitskie, B. Schröder 
 
• PvdA-fractie:  

M.W. Hoelscher (fv), mw. M.N. Leeuwin 
 
• GroenLinks-fractie:  

mw. K.S. Rienstra en mw. M.J. van den Berg 
 

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

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (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: 
-.-.-.-.- 
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        1.  Opening en mededelingen 
• De voorzitter opende de vergadering om 19.30 uur en verzocht de aanwezigen vervolgens om 

een moment van reflectie. 
 

2.   Vaststelling agenda 
• Mevrouw Deutekom (CDA) meldde voor behandeling in de vergadering een motie (M2) vreemd 

aan de orde van de dag aan over "Foodtrucks op strand van de Zomerkade en op de kop van de 
aanloophaven”. De motie werd aanvullend onder agendapunt 10 aan de agenda toegevoegd. 

• Mevrouw Rienstra (GroenLinks) meldde voor behandeling in de raad een motie (M1) vreemd aan 
de orde van de dag aan over "Geen gebruik roofvogels voor publiek vermaak”. De motie werd 
aanvullend onder agendapunt 9 aan de agenda toegevoegd. 

• Aldus gewijzigd is de agenda vastgesteld.  
 
3. Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2021 

• De heer Schröder, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de jaarrekeningcommissie, leidde dit 
agendapunt in door kort verslag te doen van de bevindingen van de jaarrekeningcommissie. 

• Conform voorstel besloten. 
 
4. Meerjarenonderhoudsplanning 2022 t/m 2026 voor infrastructuur en rioolexploitatie 

• In meerderheid, met 23 stemmen voor en 4 tegen, is conform de beslispunten 1 en 2 van het 
voorstel besloten. De fractie Dorpsbelangen Huizen stemde tegen. De overige fracties stemden 
voor. 
Verder is unaniem conform beslispunt 3 besloten. 

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Bource (SGP), mede namens de fracties van 
Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks en Transparant Huizen, een motie (M3) ingediend, 
door middel waarvan het college wordt opgedragen: 
1. bij het vergroten van de ‘scope’ van een infrastructureel werk, waarvan de begroting door 

raad goedgekeurd is, in het geval van significante financiële consequenties de voltallige raad 
onmiddellijk proactief te informeren, los van een eventueel ook al noodzakelijke formele 
begrotingswijziging; 

2. ter voorkoming van een mismatch tussen goedgekeurd budget en de uit te werken 
infrastructurele plannen de raad bij de behandeling van de ‘Meerjarenonderhoudsplanning’ 
over eventuele (te verwachten) financiële budgetoverschrijdingen te informeren; 

3. de verwachtingen tijdens participatietrajecten in het kader van infrastructurele werken goed 
te managen en daarbij vooraf de te gebruiken trede van de participatieladder te noemen, 
zodat voor de participanten de ‘ruimte’ van hun inbreng vooraf duidelijk is; 

De motie is aangenomen met 21 stemmen voor en 6 tegen. Tegen de motie stemden de fracties 
van CDA en D66. Voor de motie stemden de overige fracties. 

 
Toezegging 
Wethouder Verbeek zegde toe, dat de raad in het vierde kwartaal 2022 de uitgewerkte scenario’s 
met betrekking tot de herinrichting van de wijk Stad en Lande voorgelegd zal krijgen op basis 
waarvan een keuze gemaakt kan worden. 
 
5. Rapportage 'Protocol Grote Projecten' 

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Leeuwin (PvdA) namens haar fractie en mede 
namens de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP 
een amendement (A1) ingediend, dat de volgende wijziging van het voorgestelde besluit inhoudt: 
"aan het voorstel wordt een tweede beslispunt toegevoegd, dat als volgt komt te luiden: 
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2. De implementatie van de aanbevelingen uit de BMC-rapportage "Organisatiescan gemeente 
Huizen; een spade dieper" en de aandachtspunten uit het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 
2022, op grond van het "Protocol grote projecten" aanwijzen als groot project, over verloop 
waarvan het college 2x per jaar via de "Rapportage protocol grote projecten" verslag doet." 
Namens het college gaf wethouder Rebel aan dat het college het amendement uitvoerbaar vindt, 
met inachtneming van de volgende kanttekeningen: 
o de in artikel 6 van het “protocol grote projecten” beschreven procedure, dat de raad in een 

besluitvormende positie brengt onder meer bij aanvang van enkele onderscheiden fases, zal 
niet toegepast worden bij de uitvoering van het amendement, nu de implementatie van de 
aanbevelingen uit de BMC-rapportage en de aandachtspunten uit het Medewerkers 
Tevredenheids Onderzoek (MTO) de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie betreffen 
waarover de besluitvorming geheel tot de bevoegdheid van het college gerekend kan 
worden; 

o het college zal de raad wel periodiek informeren via de rapportage "Protocol grote 
projecten"; 

o als voor de uitvoering van de BMC-aanbevelingen en/of MTO-maatregelen een (aanvullend) 
budget nodig is, dan is de besluitvorming daarover wel aan de raad voorbehouden op basis 
van een daartoe strekkend collegevoorstel. 

Met inachtneming van deze kanttekeningen bij de uitvoering is amendement A1 met algemene 
stemmen aangenomen. 

• Vervolgens is conform het als gevolg van amendement A1 gewijzigde voorstel besloten. 
 

6. Voorjaarsnota 2021 
• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Terlouw (ChristenUnie) namens haar fractie en 

mede namens de fracties van PvdA, GroenLinks en SGP een amendement (A2) ingediend, dat de 
volgende wijziging van het voorstel inhoudt: 
“beslispunt 1 als volgt aan te vullen: 
"…….., met dien verstande dat het voordeel ad € 636.000 op de middelen voor jeugdzorg voor 
2023 niet ten gunste komt van het begrotingsresultaat, maar wordt toegevoegd aan de reserve 
Sociaal Domein." 
Het amendement A2 is verworpen met 19 stemmen tegen en 7 voor (mevrouw van Deutekom 
was bij de stemming afwezig). Voor stemden de fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en 
SGP. De overige fracties (CDA met 2 personen) stemden tegen. 

• Vervolgens is conform de beslispunten 2, 3 en 5 besloten. 
In meerderheid, met 23 stemmen voor en 4 tegen, is conform beslispunt 1 besloten. Tegen 
stemde de fractie van Dorpsbelangen Huizen. De fracties van ChristenUnie en GroenLinks 
wensten aantekening bij dit beslispunt tegen het toevoegen van het voordeel op de middelen 
voor de jeugdzorg aan het begrotingsresultaat gestemd te hebben. 
In meerderheid, met 23 stemmen voor en 4 tegen, is conform beslispunt 4 besloten. Tegen 
stemde de fractie van Dorpsbelangen Huizen. De overige fracties stemden voor. 
 
7. Zienswijzen resultaatbestemming jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de regio Gooi 

en Vechtstreek 
• In meerderheid, met 23 stemmen voor en 4 tegen, conform beslispunt 1 besloten. De fractie 

Dorpsbelangen Huizen stemde tegen. De overige fracties stemden voor. 
• Conform beslispunt 2 besloten. 
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8. Vragenuur
• Wethouder Rebel beantwoordde vragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) over ophalen

huisvuil door GAD.
• Wethouder Boom beantwoordde vragen van mevrouw Terlouw (ChristenUnie) over

buitenwerking stellen van het peuterbad van zwembad Sijsjesberg

9. Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “Geen gebruik roofvogels voor publiek
vermaak”

• De motie is ingediend door mevrouw Rienstra (GroenLinks), namens haar fractie en mede
namens de fractie van de PvdA, door middel waarvan het college wordt opgedragen:
“bij de actualisering van het dierenwelzijnsbeleid (2.13.1 collegeprogramma 2022-2026) ook de
mogelijkheid te bezien om het gebruik van roofvogels voor publiek vermaak te verbieden”.
De motie is in meerderheid verworpen, met 23 stemmen tegen en 4 voor. Voor stemden de
fracties van PvdA en GroenLinks. Tegen stemden de overige fracties.

Toezegging:
Tijdens de beraadslagingen over motie M1 zegde wethouder Verbeek toe, dat het college bij de
actualisering van het dierenwelzijnsbeleid de mogelijkheid zal bezien om het gebruik van
roofvolgels voor publiek vermaak te verbieden.

10. Motie M2 vreemd aan de orde van de dag over “Foodtrucks op het strand van de
Zomerkade en op de kop van de aanloophaven”

• De motie is ingediend door mevrouw Van Deutekom (CDA), namens haar fractie en mede
namens de fracties van VVD, Leefbaar Huizen en D66, door middel waarvan het college wordt
opgedragen:
“1. de noodzakelijke acties te ondernemen om op de kortst mogelijke termijn te komen tot een
(tijdelijke) invulling, van de beide standplaatsen met foodtrucks op het strand van de Zomerkade,
zodat de toegevoegde waarde nog deze zomer kan worden ervaren;
2. te onderzoeken of ook op de kop van de aanloophaven een tijdelijke standplaats kan worden
ingenomen met een foodtruck, en als dat mogelijk is de noodzakelijke acties te ondernemen
waardoor op de kortst mogelijke termijn ook op deze locatie tijdelijk standplaats met een
foodtruck kan worden ingenomen, zodat de toegevoegde waarde nog deze zomer kan worden
ervaren;
3. Bij zowel de Zomerkade als de kop van de Aanloophaven voorrang te geven aan lokale Huizer
ondernemers.”
De motie is in meerderheid aangenomen, met 22 stemmen voor en 5 tegen. Tegen stemden de
fracties van PvdA, GroenLinks en SGP. Voor stemden de overige fracties.

Sluiting
• Na een moment van rust gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 23.05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 julli 2022.

De voorzitter, De raadsgriffier, 


