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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering (via Microsoft Teams),  
gehouden op 11 februari 2021 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.15 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 
 Aanwezig: 
 

27 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag , S.H. van Klink, J.W. Meijerman, 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) 
 

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 overweging. 

• Hij sprak vervolgens een kort in memoriam uit ter nagedachtenis van wijlen oud-raadslid en oud-
wethouder Wim van Velzen en wijlen oud-raadslid Nel Hoogmoed, waarna hij alle deelnemers 
aan de raadsvergadering verzocht een moment stilte in acht te nemen. 

• Daarna gaf hij het woord aan mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) die, mede namens de 
gehele raad, mevrouw Van den Berge feliciteerde met de verkiezing tot Huizer van het jaar 2020. 

 
2.  Vaststelling agenda 

• Mevrouw Rienstra (GroenLinks) meldde, mede namens haar fractie en alle overige raadsfracties, 
een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over “Adhesie aan motie gemeenten-in-
nood-fonds VNG”. De motie werd aan de agenda toegevoegd onder aanvullend agendapunt 10. 

• Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) meldde, mede namens haar fractie, een motie (M2) 
vreemd aan de orde van de dag aan over “Aansluiten bij Schone Lucht Akkoord”. De motie werd 
aan de agenda toegevoegd onder aanvullend agendapunt 11. 

• Met inachtneming van deze aanvullingen werd de agenda aldus gewijzigd vastgesteld.  
 

3.1  Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 december 2020 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.2  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 10 december 2020 

• Ingestemd werd met het wijzigingsvoorstel van de heer Driessen. 

• Vervolgens zijn de notulen aldus gewijzigd vastgesteld. 
 

4.  Ingekomen stukken 

• Bij de behandeling zijn de volgende voorstellen tot verplaatsing van brieven naar een andere 
rubriek in stemming gebracht. 
o Het voorstel tot verplaatsing van brief A4 (brief van Koninklijke Vereniging Stadswerk 

Nederland over “Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen 
openbare ruimte”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie) is met 23 stemmen tegen 
en 3 voor verworpen. Voor verplaatsing stemde de fractie van Leefbaar Huizen. De overige 
fracties stemden tegen verplaatsing. De SGP-fractie was bij de stemming afwezig. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A5 (brief van FNV, Regio Zuid-West, over “Onderzoek 
Verdringing door re-integratie trajecten en vrijwilligerswerk”) naar rubriek E (= behandelen in 
de commissie ) is met 18 stemmen tegen en 8 voor verworpen. Voor verplaatsing stemden de 
fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. De overige fracties stemden tegen de 
verplaatsing. De SGP-fractie was bij de stemming afwezig. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A6 (brief van de Regio Gooi en Vechtstreek over 
“Kaders Regiobegroting 2022-2025”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie) is met 16 
stemmen tegen en 11 voor verworpen. Voor verplaatsing stemden de fracties van PvdA, D66, 
GroenLinks en ChristenUnie. De overige fracties stemden tegen verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A12 (brief van Metropool Regio Amsterdam over 
“Versterking MRA samenwerking”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie) is met 14 
stemmen voor en 13 tegen aangenomen. Voor verplaatsing stemden de fracties van CDA, 
PvdA, D66, Leefbaar Huizen en ChristenUnie. De overige fracties stemden tegen verplaatsing. 
(* Noot griffier: Door een verkeerde telling van de griffier werd ter vergadering door de 
voorzitter uitgesproken dat het verplaatsingsvoorstel met 14 stemmen tegen en 13 voor was 
verworpen. Na terugluisteren van de geluidsband heeft een hertelling opgeleverd, dat de 
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correcte uitslag van de stemming was, dat het voorstel met 14 voor en 13 tegen is 
aangenomen, zoals hiervoor als genomen besluit is vermeld). 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A13 (brief van een Huizer inwoner over ” Ontwikkeling 
Grenspad/Botterstraat”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie) is met 20 stemmen 
tegen en 7 voor verworpen. Voor verplaatsing stemden de fracties van CDA, ChristenUnie en 
Dorpsbelangen Huizen. De overige fracties stemden tegen verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A13 (brief van een Huizer inwoner over ” Ontwikkeling 
Grenspad/Botterstraat”) naar rubriek D (= laten afhandelen door het college, kopie van de 
antwoordbrief naar de raad) is met 25 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Tegen 
verplaatsing stemde de fractie van ChristenUnie. De overige fracties stemden voor 
verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A15 (brief van Regio Gooi en Vechtstreek over 
“Informatiebrief gemeenteraden Vervoer BV”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie) 
is met 25 stemmen tegen en 2 voor verworpen. Voor verplaatsing stemde de fractie van 
ChristenUnie. De overige fracties stemden tegen verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A16 (brief van Goois Natuurreservaat over 
“Bestuurlijke informatiebrief 2020-3”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie) is met 
16 stemmen tegen en 11 voor verworpen. Voor verplaatsing stemden de fracties van CDA 
PvdA, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen. De overige fracties 
stemden tegen verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief D5 (brief van inwoner Etten over “Aandacht geven aan 
terugdringen van Wereldovershootday”) naar rubriek A (= voor kennisgeving aannemen) is 
met 22 stemmen tegen en 5 voor verworpen. Voor verplaatsing stemden de fracties van D66 
en Dorpsbelangen Huizen. De overige fracties stemden tegen verplaatsing. 

• Met inachtneming van de besluiten tot verplaatsing van de brieven A12 (naar E) en A13 (naar D) 
is de lijst met ingekomen stukken aldus gewijzigd vastgesteld. 

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

burgemeester 
 

5.1 Mededeling burgemeester over vaccinatielocatie in Huizen 

• Na beantwoording van aanvullende vragen door de burgemeester voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
Toezegging 
Wethouder Hoelscher zegde toe, dat de schriftelijke beantwoording van de raadsvragen van 
mevrouw Terlouw over bereikbaarheid vaccinatielocatie Visio Huizen met openbaar vervoer, 
uiterlijk vrijdag 12-2 a.s. zal worden toegezonden. 

 
5.2 Beantwoording raadsvragen van mevrouw Terlouw (ChristenUnie) over OCW-gelden voor 

beeldende kunstenaars 

• Na beantwoording van aanvullende vragen door wethouder Verbeek voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
Toezegging 
Wethouder Verbeek zegde toe, dat uiterlijk 4e kwartaal 2021 een mededeling naar de commissie 
zal gaan over de uiteindelijke besteding van de OCW-gelden. 
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5.3 Beantwoording raadsvragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over terugvordering bijstand 

• Na beantwoording van aanvullende vragen door wethouder Rebel voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
5.4 Beantwoording raadsvragen van mevrouw Rienstra (GroenLinks) over betaalbaar wonen 

• De mondelinge beantwoording door wethouder Rebel van de raadsvragen 3, 4, 5 en 6 is voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Toezegging 
Wethouder Rebel zegde toe, dat schriftelijke beantwoording van de raadsvragen 1, 2, 7, 8 en 9 
uiterlijk 26 februari a.s. zal plaatsvinden. 
 
5.5 Beantwoording raadsvragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) over oudejaarsavond/-

nacht 2020/2021 

• Na beantwoording van aanvullende vragen door de burgemeester voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
5.6 Beantwoording raadsvragen van mevrouw Van den Berge (GroenLinks) over opening van 

zwembad Sijsjesberg 

• De mondelinge beantwoording door wethouder Boom van de raadsvragen en van de 
aanvullende vragen is voor kennisgeving aangenomen. 

 
Toezegging 
Wethouder Boom zegde toe, dat nader bekeken zal worden of openstelling van het zwembad tot 
eind oktober technisch mogelijk is, waarbij ook de eventuele extra kosten en 
duurzaamheidsimpact in ogenschouw zullen worden genomen. 
 
5.7 Beantwoording raadsvragen van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) over maaien 

fonteinkruid 

• De schriftelijke beantwoording van de raadsvragen is voor kennisgeving aangenomen. 
 

5.8 Beantwoording raadsvragen van mevrouw Terlouw (ChristenUnie) over financiële 
ondersteuning getroffenen coronacrisis 

• De mondelinge beantwoording van de raadsvragen door wethouders Rebel en Hoelscher is voor 
kennisgeving aangenomen. 

 
Toezegging 
Toegezegd wordt dat de mondeling gegeven beantwoording op schrift aan de raadsleden zal 
worden verstrekt. 
 
5.9 Beantwoording raadsvragen van mevrouw Van Werven (D66) over vaccinatie ouderen 

• De schriftelijke beantwoording van de raadsvragen is voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.10 Beantwoording raadsvragen van de heren Doorn (ChristenUnie) en Bource (SGP)  

over sloopmelding Waterstraat 1 

• De mondelinge beantwoording van de raadsvragen door wethouder Boom is voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
 



  

 

5 

 

5.11 Beantwoording raadsvragen van heer Van Klink (VVD) over de gevolgen van corona  
voor sportverenigingen 

• De mondelinge beantwoording van de raadsvragen door wethouder Boom is voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
5.12 Beantwoording raadsvragen van mevrouw Deutekom (CDA) over schaatsbanen bij  

de Aristoteleslaan en SV Huizen 

• De mondelinge beantwoording van de raadsvragen en van aanvullende vragen door wethouder 
Boom is voor kennisgeving aangenomen. 
 
6.  Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 

• Na beantwoording van vragen van de heer Doorn (ChristenUnie) over de moties “Wegbeheer” en 
“Bezuinigingen WMO en jeugdzorg” voor kennisgeving aangenomen. 

 
7.  Hamerstukken  

 
7.1 SPUK-begroting 2021 vaststellen 

• Conform voorstel besloten. 
 

7.2 Uitgangspunten begroting en belastingnota 2022 

• Conform voorstel besloten. 
 
8.  Derde tussenstand koersdocument 

• Bij de behandeling is door de heer Rebel (CDA), namens zijn fractie en mede namens de fracties 
van VVD en Leefbaar Huizen, een amendement (A1) ingediend dat de volgende wijziging behelst 
van het door het college voorgestelde besluit: 
beslispunt 2 van het voorstel als volgt te wijzigen: 
2. Als wens uitspreken, dat in het aan de raad ter definitieve vaststelling aan te bieden     

   koersdocument omkaderde tekst op blz. 13 wordt vervangen door de volgende tekst (met de  

   wijzigingen in groen weergegeven): 

Gooi en Vechtstreek wil duurzaam bereikbaar zijn 
Bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor prettig wonen, werken en recreëren. Wij  
willen dat mensen en bedrijven zich eenvoudig en met een goede ervaren kwaliteit door ons  
gebied kunnen verplaatsen. Bij voorkeur met een zo laag mogelijke belasting voor natuur en  
milieu.   

 
Daarom wordt ingezet op het openbaar vervoer (schaalsprong Gooilijn, HOV, verbinding oostkant  
van het Gooi op het hoofdrailnet), fiets en lopen om de groei op te vangen. We ontwikkelen een 
netwerk van bereikbare, aantrekkelijke en toegankelijke OV knooppunten van waaruit werk,  
wonen en recreëren te bereiken zijn.   

 
Doorstroming op het (hoofd) wegennet blijft van belang. We willen de doorstroming op de  
A1 en de A27 behouden en verbeteren. Voor de A1 moet daarnaast ingezet worden op  
ondertunneling van de weg om de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving te verbeteren.  

 
Het amendement is voor wat betreft de in de tweede alinea voorgestelde wijziging van het 
besluit met algemene stemmen aangenomen.  
Het amendement is voor wat betreft de in de derde alinea voorgestelde wijziging van het besluit 
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in meerderheid (met 20 stemmen voor en 7 tegen) aangenomen. De fracties van GroenLinks, 
ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen stemden tegen deze wijziging. 

• Vervolgens is bij meerderheid van stemmen, met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen, 
conform het als gevolg van amendement A1 gewijzigde voorstel besloten. De fracties van 
GroenLinks, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen stemden tegen het volgende deel van het 
gewijzigde beslispunt 2: “Doorstroming op het (hoofd) wegennet blijft van belang. We willen de 
doorstroming op de A1 en de A27 behouden en verbeteren. Voor de A1 moet daarnaast ingezet 
worden op ondertunneling van de weg om de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving te 
verbeteren.” 

 
9. Vragenuur 

• Wethouder Hoelscher beantwoordde vragen van mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) over 
inkomenstoets voor huishoudelijke hulp. 

• Wethouder Verbeek beantwoordde vragen van de heer Meijerman (VVD) over bomenkap 
Nieuwe Bussummerweg. 

• Wethouder Verbeek beantwoorde vragen van de heer Schaap (Transparant Huizen) over 
aanschaf van “viruskillers” voor gebruik in schoollokalen. 

 
10. Motie (M1) vreemd aan de orde van de dag over “Adhesie aan motie gemeenten-in-nood-

fonds VNG” 

• Motie M1 is ingediend door mevrouw Rienstra (GroenLinks), namens haar fractie en mede 
namens alle overige raadsfracties, en bevat de volgende opdracht aan het college: 
de tijdens de ALV van de VNG op 12 februari 2021 in te dienen motie namens de gemeente Huizen 
te steunen door bij de behandeling voor de motie te stemmen; 

• Door de indienende fracties werd, als het gaat om de uitvoering van de motie door het college, 
mondeling toegevoegd, dat het college de vrijheid heeft om voor een aangepaste motie te 
stemmen, mits die nog steeds wel in overeenstemming is met de strekking van de opdracht in de 
raadsmotie. 

• De motie is met deze mondelinge toevoeging met algemene stemmen aangenomen. 
 

11. Motie (M2) vreemd aan de orde van de dag over “Aansluiten bij Schone Lucht Akkoord” 

• Motie M2 is ingediend door mevrouw Van den Berge (GroenLinks), namens haar fractie, en bevat 
de volgende opdracht aan het college: 
1 namens de gemeente Huizen over te gaan tot het mede-ondertekenen van het Akkoord; 
2 uiterlijk voor het zomerreces 2021 met een plan van aanpak te komen ter uitvoering van de 

op de situatie in Huizen van toepassing zijnde thema’s/pilots verbonden aan het Akkoord, 
zoals: woningen en houtstook, participatie, mobiliteit;  

• Naar aanleiding van de beraadslagingen is de motie door de indienende fractie ingetrokken. 
 

Sluiting 

• Na een moment van stilte gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 23.15 uur. 
 

 


