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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 2 juni 2022 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.20 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

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

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

• 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), M.N. Leeuwin 
 
• Fractie Leefbaar Huizen: 

R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning, mw. L. Veer 
 
• ChristenUnie-fractie: 

W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw 
  

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

 
• 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: 
 
mw. K.S. Rienstra en mw. M.J. van den Berg (beiden GroenLinks), mw. H.A.M. van Kempen (VVD)
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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 rust. 
• Hij meldde de afwezigheid van Mevrouw Rienstra en mevrouw Van den Berge (beiden 

GroenLinks) en mevrouw  Van Kempen (VVD). 
 

2.   Vaststelling agenda 
• Op een daartoe strekkend ingekomen schriftelijk verzoek van de fracties van Dorpsbelangen 

Huizen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen, is besloten ruimte te geven 
aan een overleg met de formateur Bastiaan Postma. Dit punt is aanvullend op de agenda 
opgenomen onder agendapunt 16. Op voorstel van de voorzitter is besloten dit aanvullend 
agendapunt te behandelen na agendapunt 7.2. 

• Mevrouw Leeuwin (PvdA) meldde de volgende motie (M1) vreemd aan de orde van de dag voor 
behandeling aan: 
o motie (M1) betreffende “Instellen gemeenschappelijke adviescommissie Regio Gooi en 

Vechtstreek”  deze motie werd aanvullend onder agendapunt 17 aan de agenda 
toegevoegd. 

• Op voorstel van de voorzitter is besloten agendapunt 14 van de agenda af te voeren, zodat 
contact kan worden gezocht met de VNG over enkele onduidelijkheden in de gedragscodes. In 
een volgende vergadering van de commissie ABM zal de reactie van de VNG besproken worden, 
en of dat aanleiding geeft tot aanpassingen in de gedragscodes. 

• Aldus gewijzigd is de agenda vastgesteld.  
 
3. Beëdiging lijstopvolgers 

• Joeri Donker (VVD) en Mohammed Mdaghri (GroenLinks) zijn ten overstaan van de voorzitter 
alsnog beëdigd als lijstopvolgers, in vervolg op hun eerdere benoeming tot lijstopvolger in de 
raadsvergadering van 21 april jl.. 
 
4.1 Ingekomen stukken 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

4.2 Overzicht van door het college te beantwoorden ingekomen brieven 
• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

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 21 april 2022 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

6.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Leeuwin en de heer 
Doorn over plannen Vituskerk 

• De mondelinge beantwoording is voor kennisgeving aangenomen. 
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Toezegging: 
Wethouder Boom zegde toe, dat de commissie Fysiek Domein een schriftelijke update zal krijgen 
over de wijze waarop de Kerkenvisie is/wordt geïmplementeerd. Dit naar aanleiding van vraag 5 
van de raadsvragen van mevrouw Leeuwin en de heer Doorn. 
 
6.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Terlouw over gevolgen 

inflatie voor gemeentelijke begroting 
• De mondelinge beantwoording is voor kennisgeving aangenomen. 

 
7. Hamerstukken 
7.1  Ontwerpbegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 OFGV 

• Conform voorstel besloten. 
 

7.2 Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023-2026 VRGV 
• Conform voorstel besloten. 
 

16. Aanvullend agendapunt: Gesprek met de formateur over verloop van de formatie 
• De formateur heeft onder dit agendapunt vragen vanuit de raad over het formatieproces 

beantwoordt. 
 

8. Conceptbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Werkvoorzieningsschap Tomingroep 
• Conform voorstel besloten. 
 

9.  Deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II’ 
• Conform voorstel besloten. 
• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Leeuwin (PvdA) een motie (M2) ingediend, door 

middel waarvan de raad: 
uitspreekt dat: 
indien na afronding van alle ingekomen aanvragen van het beschikbare budget ad € 296.544 nog 
gelden over blijven, het resterende budget in zijn geheel wederom ten goede moet komen aan 
de culturele sector; 
en het college wordt opgedragen: 
alsdan een voorstel aan de raad voor te leggen hoe dit resterende budget wederom ingezet kan 
worden zodat het ten goede komt aan de culturele sector; 
De motie is na een hoofdelijke stemming met 19 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. Tegen 
de motie stemden mevrouw Van Deutekom, de heren G. Rebel en RH. Rebel, G.W. Ormel en R.G. 
Boom. De overige aanwezige raadsleden stemden voor de motie. 
 
Toezegging 
Wethouder Verbeek zegde toe dat in het najaar een netwerkbijeenkomst voor alle cultuurpartijen 
zal worden georganiseerd voor het hernieuwen van contacten en daar met hen in overleg te gaan 
over de bestedingsrichting van de resterende coronagelden na afloop van de regeling eind dit 
jaar. 
 
10. Vaststellen bestemmingsplan Zomerkade 

• Conform voorstel besloten. 
• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Schaap (Transparant Huizen), mede namens de SGP-

fractie, een motie (M3) ingediend, door middel waarvan het college wordt opgedragen: 
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1. de circa 10 parkeerplekken langs het strand die nu ingericht zijn voor het stallen van fietsen 
op korte termijn geschikt te maken als parkeerplaats voor auto’s – in afwachting van 
toekomstige planvorming in dit gebied; 

2. de groenstrook voor de surfclub nog deze zomer te gaan benutten als tijdelijke parkeerplaats 
voor bezoekers van het strand en dit met bewegwijzering kenbaar te maken; 

3. uiterlijk in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 12 oktober 2022 te 
rapporteren over de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie en zo nodig door 
middel van een raadsvoorstel met een voorstel/plan van aanpak voor het oplossen van de in 
het gebied rond de Zomerkade ontstane parkeerproblematiek te komen; 

De motie is door de indieners, gehoord de beraadslagingen, weer ingetrokken.  
 
Toezegging 
Wethouder Boom zegde toe, dat onderzocht zal worden of de groenstrook voor de surfclub 
gebruikt kan worden als tijdelijke parkeerplaats voor bezoekers van het strand, al dan niet met 
inzet van bebording en/of handhavers en/of verkeersregelaars. Het gebruik van de groenstrook is 
dan alleen beperkt tot noodvoorziening/overloop op drukke dagen. 
 
11. Vaststellingsovereenkomst gericht op beëindiging erfpachtrecht Aanloophaven 

• Conform voorstel besloten. 
 
Toezegging 
Wethouder Boom zegde toe, dat op zo kort mogelijke termijn een besloten bijeenkomst zal  
worden belegd waarin met elkaar van gedachten kan worden gewisseld over de ideeën voor  
invulling van de locatie voormalige zeilschool bij de ophaalbrug aan de aanloophaven. 
 
12. Benoeming lid in werkgroep raadsleden van de Veiligheidsregio 

• Conform voorstel besloten. 
 
13. Ontslag op eigen verzoek lid van de rekenkamercommissie 

• Conform voorstel besloten. 
 
14. Vaststelling gedragscodes en een protocol voor behandeling meldingen van vermoede 
 integriteitsschendingen 

• Dit agendapunt is niet behandeld, want van de agenda afgevoerd. 
 

15. Vragenuur 
• Er waren geen vragen aangemeld. 
 

17. Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “instellen gemeenschappelijke 
 adviescommissie Regio Gooi en Vechtstreek” 
• De motie is ingediend door mevrouw Leeuwin (PvdA), namens haar fractie en mede namens de 

fracties van VVD, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 
Transparant Huizen, door middel waarvan de raad: 
uitspreekt dat: 
door middel van de motie het voorstel aan het algemeen bestuur van de regio G&V wordt gedaan 
om, zodra mogelijk, over te gaan tot de instelling van een gemeenschappelijke adviescommissie 
als bedoeld in artikel 24a Wgr, zoals van kracht per 1 juli 2022; 
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de oproep doet: 
aan alle gemeenteraden van de in de regio G&V deelnemende gemeenten om een motie aan te 
nemen, met daarin het voorstel aan het algemeen bestuur van de regio G&V om een 
gemeenschappelijke adviescommissie o.g.v. artikel 24a Wgr in te stellen; 
het college verzoekt: 
het algemeen bestuur van de regio G&V schriftelijk in kennis te stellen van deze motie en het 
daarin vervatte voorstel, en de motie toe te sturen aan de gemeenteraden van alle in de regio 
G&V deelnemende gemeenten. 
De motie is unaniem aangenomen. 

 
Sluiting 

• Na een moment van rust gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 23.20 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2022. 
 
 
De voorzitter,         De raadsgriffier, 


