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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 9 februari 2023 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.10  uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

26 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
G.W. Ormel (fv), J. Bartlema, mw. H.A.M. van Kempen (vanaf 19.35 uur) , S.H. van Klink, J. Ribberink (vanaf 
agendapunt 3.1.) 
 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
G.J. Horst, P. Lekkerkerker, mw. B.J. Okkema 
 

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

 
• D66-fractie:  

B. Schröder (fv.), S.G. Bruins,  mw. F. Fitskie   
 
• PvdA-fractie:  

Mw. M.N. Leeuwin (fractievoorzitter), K. Gencer (vanaf 19.35 uur) 
 
• GroenLinks-fractie:  

mw. K.S. Rienstra, mw. M.J. van den Berge 
 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw (vanaf agendapunt 9) 
  

• 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, mw. F.F.H. van der Kleij, G. Rebel, mw. K. van Werven 

 
 

Afwezig: mw. M.K. Rebel  (Dorpsbelangen Huizen)



  

 

2 

 

        1.  Opening en mededelingen 
• De voorzitter opende de vergadering om 19.30 uur en stond eerst kort stil bij de aardbeving die 

Turkije en Syrië heeft getroffen, waarna hij de aanwezigen verzocht staande hierbij stil te staan 
met een moment van overdenking/reflectie. 

• Hij meldde daarna dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Rebel 
(Dorpsbelangen Huizen), en dat mevrouw Van Kempen (VVD), mevrouw Terlouw (ChristenUnie) 
en de heer Gencer (PvdA) de vergadering op een later moment zullen bijwonen. 

 
2.   Vaststelling agenda 

• De heer Doorn (ChristenUnie) meldde een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over 
"Toekennen status gemeentelijk monument IJsselmeerstraat 314". De motie is voor behandeling 
aanvullend aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 15. 

• Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) meldde een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag aan 
over "Onderzoek sponsoring bankjes". De motie werd voor behandeling aanvullend aan de 
agenda toegevoegd onder agendapunt 16. 

• Mevrouw Leeuwin (PvdA) meldde een motie (M3) vreemd aan de orde van de dag aan over 
"Inzet Rijksmiddelen voor aanpak overlast van personen met verward/onbegrepen gedrag". De 
motie werd voor behandeling aanvullend aan de agenda toegevoegd onder agendapunt 17. 

• Op voorstel van de voorzitter werd ermee ingestemd om agendapunt 8 "Benoeming nieuw lid 
van de rekenkamer Matthijs van den Berg" te behandelen aansluitend aan de behandeling van 
agendapunt 3 "Toelating nieuw raadslid", zodat daarna de vergadering geschorst kan worden om 
alle aanwezigen de gelegenheid te geven om het nieuwe raadslid en nieuwe lid van de 
rekenkamer te feliciteren. (*) 
(* Noot griffier: vanwege de onvolledigheid van de presentielijst is, toen de behandeling van beide 
agendapunt aan de orde was, besloten om eerst agendapunt 8 te behandelen en vervolgens 
agendapunt 3). 

• Vervolgens werd de agenda met inachtneming van het voorgaande aldus gewijzigd vastgesteld.  
 

8. Benoeming nieuw lid van de rekenkamer Matthijs van den Berg 
• Conform voorstel besloten. 
• Daarna is de heer Van den Berg ten overstaan van de voorzitter beëdigd. 
 

3. Toelating nieuw raadslid 
• Een door de raad ingestelde commissie geloofsbrieven, bestaande uit R.W. de Bruijn (voorzitter), 

R.J.C. Bource en mevrouw M.N. Leeuwin, rapporteerde aan de raad dat bij het onderzoek van de 
geloofsbrieven er geen beletselen waren aangetroffen om als raad tot de toelating te besluiten 
van de heer J. Ribberink, als raadslid voor de VVD. 

• Met inachtneming van het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven is vervolgens bij 
acclamatie besloten tot toelating van de heer Ribberink tot de Huizer raad. 

• Daarna is de heer Ribberink ten overstaan van de voorzitter beëdigd. 
 

4.1 Ingekomen stukken 
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
4.2 Overzicht van door het college te beantwoorden ingekomen brieven 

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

 
4.4 Meerjarentoezeggingenlijst 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 15 december 2022 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en de 

burgemeester 
• Er lagen geen mededelingen en er lag geen beantwoording van schriftelijke raadsvragen ter 

behandeling voor. 
• Er waren ook geen mondelinge mededelingen over actuele zaken van de zijde van het college. 

 
7. Hamerstukken 
 
7.1  Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2022 

• Conform voorstel besloten. 
 
9. Nieuwbouw/uitbreiding Integraal Kindcentrum Koers  

• Conform voorstel besloten. 
• Staande de vergadering is ook besloten om de "Nieuwbouw/uitbreiding Integraal Kindcentrum 

Koers" aan te merken als groot project, waarover jaarlijks bij de begrotingsbehandeling voor de 
zomer en de begrotingsbehandeling in het najaar als onderdeel van de rapportage "Grote 
Projecten" gerapporteerd moet worden. 
 
Toezegging: 
Wethouder Boom zegde toe, dat participatie met de buurt en andere betrokkenen op het niveau 
van participatietrede 3 zal plaatsvinden, waarbij hij er wel nadrukkelijk op wees dat bij de 
participatie ook rekening gehouden moet worden met de verplichtingen volgend uit wettelijke 
eisen in relatie tot bijvoorbeeld het totaal aantal leerlingen. 
 
10. SPUK-begroting 2023 vaststellen 

• Conform voorstel besloten. 
 
11. Wijzigingen verordening sociaal domein Huizen 

• Met 25 stemmen voor en 1 tegen in meerderheid conform voorstel besloten. Tegen stemde de 
fractie van Transparant Huizen. De overige fracties stemden voor. 

 
12. Uitgangspunten begroting en belastingnota 2024 

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Rienstra (GroenLinks)), namens haar fractie en 
mede namens de fractie van PvdA, een amendement (A1) ingediend met de volgende 
wijzigingen van het door het college voorgestelde besluit: 
o in beslispunt 2 wordt de zin “Voor loonontwikkeling in 2024 een index hanteren van 3,9%.” 

geschrapt, en daarvoor in de plaats wordt toegevoegd de zin: “Voor loonontwikkeling in 2024 
doet het college voor 1 juli 2023 een voorstel, op basis van het dan bekende 
stijgingspercentage.”; 
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o in beslispunt 3 wordt de zin “Voor loonontwikkeling van gesubsidieerde instellingen voor 
2024 een index hanteren van 3,9%, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt.” 
geschrapt, en daarvoor in de plaats komt de zin: “Voor niet specifiek prijsontwikkeling 2024 
doet het college voor 1 juli 2023 een voorstel, op basis van het dan bekende 
stijgingspercentage, tenzij daarover afwijkende afspraken zijn gemaakt.” 

o bij beslispunt 4 wordt de zin “Voor niet specifiek prijsontwikkeling 2024 een index hanteren 
van 2,4%” geschrapt, en daarvoor in de plaats wordt toegevoegd de zin: “Voor niet specifiek 
prijsontwikkeling 2024 doet het college voor 1 juli 2023 een voorstel, op basis van het dan 
bekende stijgingspercentage.” 

Het amendement is door de indienende partijen weer ingetrokken. 
• Met 25 stemmen voor conform voorstel besloten. De fractie Transparant Huizen was afwezig bij 

de stemming. 
 

13. Integraal Veiligheidsplan  2023-2026 
• Conform voorstel besloten. 

 
14. Vragenuur 

• De beantwoording door wethouder Van Werven van de vragen van de heer Koning (Leefbaar 
Huizen) over onderhoud groen tussen Friesewal en Kamperzand, is voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
Toezegging 
Wethouder Van Werven zegde toe, dat het onderhoud in april a.s. ter hand zal worden genomen. 
 

• De beantwoording door de burgemeester van de vragen van de heer Schaap (Transparant 
Huizen) over kosten verbouw brandweerpost Oostermeent, is voor kennisgeving aangenomen. 

• De heer Lekkerkerker (Dorpsbelangen Huizen) stelde vragen over onderhoud openbaar groen en 
meer specifiek het openbaar groen aan de Nieuw Bussummerweg. De beantwoording van enkele 
vragen door wethouder Van Werven is voor kennisgeving aangenomen. Waaronder het 
antwoord, dat zeker niet binnen drie maanden bomen aan de Nieuw Bussummerweg zullen 
worden gekapt.  
Door de heer Lekkerkerker werd ook een motie (M4) ingediend, namens zijn fractie, waarin het 
college wordt opgedragen: "…per omgaande een herplantplicht in te stellen voor bomen 
waarvoor bij de kap een omgevingsvergunning nodig is en deze eveneens van toepassing te 
verklaren op bomen die onder de noemer "dunning" worden gekapt. Bij de uitvoering van deze 
herplantplicht dient tevens rekening gehouden te worden met het verloren gegane bladvolume in 
de afgelopen 5 jaar".  
Gelet op de beantwoording door wethouder Van Werven en vanwege de hoeveelheid en aard 
van de vragen, stemde de heer Lekkerkerker in met het voorstel van de voorzitter het 
onderwerp, inclusief motie, te agenderen voor behandeling in de commissie, zodat er ook alle 
ruimte is voor overleg met het college. 

• De beantwoording door de burgemeester van de vraag van de heer Gencer (PvdA), over het 
steunen als gemeente van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië door het geven 
van humanitaire hulp en/of het storten van een bedrag op giro 555, is voor kennisgeving 
aangenomen. 
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15. Aanvullend agendapunt: Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “Toekennen status 
gemeentelijk monument IJsselmeerstraat 314” 

• De motie is ingediend door de heer Doorn (ChristenUnie), namens zijn fractie en mede namens 
de fracties van GroenLinks, SGP, PvdA, VVD en Dorpsbelangen Huizen. Door middel van de motie 
wordt er bij het college op aangedrongen: 
het pand IJsselmeerstraat 314 de status van gemeentelijk monument toe te kennen. 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
16. Aanvullend agendapunt: Motie M2 vreemd aan de orde van de dag over “Onderzoek 

sponsoring bankjes” 
• De motie is ingediend door mevrouw Veer (Leefbaar Huizen), namens haar fractie en mede 

namens de fracties van VVD, CDA, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen. Door middel 
van de motie wordt het college opgedragen: 
o onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook in Huizen een regeling in het leven te 

roepen voor sponsoring van zitbankjes door inwoners, bedrijven en organisaties; 
o de commissie fysiek domein in haar vergadering van 28 juni 2023 een rapportage voor te 

leggen met de uitkomsten van het onderzoek. 
De motie is met algemene stemmen aangenomen, met inachtneming van de kanttekening van 
wethouder Van werven dat, in afwijking van de termijn genoemd bij de tweede bullet, de 
gevraagde rapportage naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023, doch uiterlijk in het 
eerste kwartaal 2024, aan de commissie Fysiek Domein zal worden voorgelegd. 
 
17. Aanvullend agendapunt: Motie M3 vreemd aan de orde van de dag over “Inzet 

Rijksmiddelen voor aanpak overlast van personen met verward/onbegrepen gedrag” 
• De motie is ingediend door mevrouw Leeuwin (PvdA), namens haar fractie en mede namens de 

fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66 en Transparant Huizen. Door middel van de motie 
wordt het college opgedragen: 
1. na te gaan: 

a. of in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek, het Veiligheidshuis en eventuele 
andere partijen, met de toegezegde rijksmiddelen, bijvoorbeeld de aanstelling van een 
speciaal belaste (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundige vanuit de GGD een mogelijkheid 
is; 

b. welke maatregelen (naast de landelijke en al ingezette) een zinvolle en concrete 
toevoeging kunnen zijn voor deze problematiek; 

2. de commissie sociaal domein uiterlijk in het najaar 2023 te informeren over de uitkomsten 
van het onderzoek. 

De motie is met 14 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. Voor de motie stemden de fracties 
van Dorpsbelangen Huizen, D66, GroenLinks, PvdA, Transparant Huizen, ChristenUnie en SGP. 
Tegen de motie stemden de fracties van Leefbaar Huizen, VVD en CDA. 
 
Sluiting 

• Voor het sluiten van de vergadering deed mevrouw Fitskie (D66) een oproep aan het college zijn 
standpunt, zoals door de burgemeester verwoord naar aanleiding van de vraag van de heer 
Gencer bij het vragenuur, te heroverwegen dan wel met een alternatief te komen. Deze oproep 
werd ondersteund door mevrouw Van den Berge (GroenLinks). 

• Na een moment van stilte gevraagd te hebben sloot de voorzitter vervolgens de vergadering om 
23.10 uur. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 9  maart 2023. 
 
De voorzitter,      De raadsgriffier, 


