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Leden van de raad 

      
Onderwerp: Raadsvergadering 25 aug. a.s. Uw brief van :  Nummer :  

 Ons kenmerk : griff/jv Toestel nr : 350 

Huizen       : 17 augustus 2022  Uw kenmerk :  Bijlagen : div.  
  

 
 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de raadsvergadering van donderdag 25 augustus 
a.s., aanvang om 19.30 uur. Dit betreft een extra belegde raadsvergadering, zoals besloten in de 
raadsvergadering van 7 juli jl.. 
 
 
Aandachtspunten bij de agenda 
 

• De agenda van deze raadsvergadering bevat 1 bespreekpunt: Kaders voor tijdelijke 
noodopvang asielzoekers. Voor ligt een gewijzigd raadsvoorstel. Dit naar aanleiding van de 
beraadslaging in de raadsvergadering van 7 juli.  

 
Besluit (uit resumé van deze raadsvergadering) van behandeling van dit onderwerp uit de raad van 7 
juli 2022:  
 

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Ormel (VVD), namens zijn fractie en mede 
namens de fracties van Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, Transparant Huizen en 
SGP, een amendement (A2) ingediend dat, na mondelinge amendering inhoudende een 
concrete datum voor de extra raadsvergadering in augustus a.s., de volgende wijziging bevat 
van het voorgestelde beslispunt 2:  
2. Als zienswijze wordt uitgesproken dat, aanvullend op de kaders zoals die zijn verwoord 

het voorgenomen besluit van het college d.d. 5 juli 2022, aan de raad inzicht moet 
worden geboden in de volgende elementen, zodat de raad in een extra te beleggen 
raadsvergadering op donderdag 25 augustus 2022 een definitieve zienswijze kan 
formuleren:  
o de uitkomsten van de evaluatie van de opvang van begin dit jaar;  
o de uitkomsten van het participatieproces met bewoners, betrokken maatschappelijke 

organisaties en ondernemers in het NKK;  
o het relatieve aandeel van de gemeente Huizen in de regionale opgave;  
o de ingeschatte consequenties rondom mogelijke overlast en de wijze waar hier op 

wordt ingespeeld;  
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o de gevolgen voor de belasting voor de zorg; o de wijze waarop gemeente en 
maatschappelijke organisatie al dan niet kans zien om ondersteuning te bieden bij de 
opvang;  

en draagt het college op:  
o het gevraagde inzicht te verschaffen ten behoeve van de extra in te lassen 

raadsvergadering op 25 augustus 2022;  
o geen definitief besluit te nemen dan nadat de raad zijn definitieve zienswijze kenbaar 

heeft gemaakt.  
Vervolgens is het amendement bij meerderheid van stemmen, met 18 stemmen voor en 8 
tegen, aangenomen. Tegen stemden de fracties van D66, PvdA, GroenLinks en 
ChristenUnie. De overige fracties stemden voor.  
 

• Vervolgens is bij meerderheid van stemmen, met 21 stemmen voor en 5 tegen, conform het 
op grond van het aangenomen amendement A2 gewijzigde voorstel besloten. Tegen 
stemden de fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. De overige fracties stemden 
voor. 

 
 
 
 
      Hoogachtend, 
      De plaatsvervangend raadsgriffier, 
 
      w.g. 
 
 
      K. de Rooij 


