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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering (via Microsoft Teams),  
gehouden op 18 maart 2021 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 24.00 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: 
-.-.-.-.- 



  

 

2 

 

1. Opening en mededelingen 
• De voorzitter opende de vergadering om 19.30 uur en verzocht de aanwezigen vervolgens om 

een moment van overdenking. 
• Daarna gaf hij het woord aan mevrouw Leeuwin (PvdA) die, mede namens mevrouw Rienstra, als 

regioambassadeur aandacht vroeg van de raad voor zaken (zoals vergaderingen, besluitenlijsten) 
die de regio Gooi en Vechtstreek betreffen. Ze wees de raad erop dat die informatie voortaan 
ook terug te vinden zal zijn in de wekelijkse raadsinformatie.  

 
2.  Vaststelling agenda 

• De voorzitter meldde de aanvulling van de agenda onder agendapunt 15 met het collegevoorstel 
“Instemming wijziging begroting”, dat reeds in de periode voorafgaand aan de raadsvergadering 
aan de raad is toegestuurd. 

• De heer Schaap (Transparant Huizen) meldde een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag 
aan over “Woningbouw Grenspad/Botterstraat”. De motie werd aan de agenda toegevoegd 
onder aanvullend agendapunt 16. 

• De heer Rebel (CDA) meldde, mede namens zijn fractie en de fracties van VVD, D66, PvdA, 
GroenLinks en ChristenUnie, een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag aan over 
“Realisering stadspark op het Huizerhoofd”. De motie werd aan de agenda toegevoegd onder 
aanvullend agendapunt 17. 

• Mevrouw Prins (VVD) meldde, mede namens haar fractie en de fracties van Leefbaar Huizen, 
ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen, een motie (M3) vreemd aan de orde 
van de dag aan over “Aanpassing gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek”. De 
motie werd aan de agenda toegevoegd onder aanvullend agendapunt 18. 

• Met inachtneming van deze aanvullingen stemde de raad in met het voorstel van de voorzitter 
om het vragenuur (agendapunt 14) aan het slot te behandelen, en de behandeling van de 
aanvullende agendapunten 15 t/m 18 aansluitend te laten plaatsvinden na agendapunt 13. 

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

3.1  Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11 februari 2021 
• Ingestemd werd met een wijzigingsvoorstel van mevrouw Leeuwin om aan 5.3 het volgende toe 

te voegen:  
Toezegging 
Wethouder Rebel zegde toe, dat hij nog eens zal overleggen met de beleidsambtenaren over nut 
en noodzaak van beleid(sregels) voor giften in de bijstand. In het bevestigende geval zal hij 
daarover ook overleg hebben met het college Als dat leidt tot een besluit om beleidsregels op te 
stellen, dan zal hij vervolgens daarop terugkomen bij de commissie 

• De besluitenlijst werd vervolgens 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 de brieven A2, A13, A14 en A17 (alle vier brieven zijn van 

de Metropool Regio Amsterdam) naar rubriek B (= het college een raadsvoorstel laten 
uitbrengen) is met 23 stemmen tegen en 4 voor verworpen. Voor verplaatsing stemden de 
fracties van ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen. De overige fracties stemden tegen 
verplaatsing.  

o Het voorstel tot verplaatsing van brieven A13 en A14  (brieven van de Metropool Regio 
Amsterdam) naar rubriek E (= behandelen in de commissie ) is met 24 stemmen voor en 3 
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tegen aangenomen. Tegen verplaatsing stemde de fractie van CDA. De overige fracties 
stemden voor de verplaatsing. 
Mevrouw Van Werven deed hierbij een voorstel aan de agendacommissie, om ook de 
wethouders uit de regio die bij de MRA-plannen betrokken waren uit te nodigen voor de 
commissiebehandeling, zodat in de commissie vragen aan hen kunnen worden gesteld. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A3 (brief van Ruimte voor Collectief Wonen over 
“Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen”) naar rubriek E  
(= behandelen in de commissie ) is met 19 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. Tegen 
verplaatsing stemden de fracties van VVD en Dorpsbelangen Huizen. De overige fracties 
stemden voor de verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A6 (brief van Stichting Maaien Waterplanten 
Randmeren over “Aanbieding notitie fundamentele bouwstenen voor integrale inrichting van 
randmeren”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie ) is met 24 stemmen voor en 3 
tegen aangenomen. Tegen verplaatsing stemden de fracties van Dorpsbelangen Huizen en de 
SGP. De overige fracties stemden voor de verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A7 (brief van Koninklijk INretail over “Actualiseren van 
detailhandelsstructuurvisie”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie ) is met 19 
stemmen voor en 8 tegen aangenomen. Tegen verplaatsing stemden de fracties van CDA, 
D66 en Dorpsbelangen Huizen. De overige fracties stemden voor de verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A8 (brief van de Regio Gooi en Vechtstreek over 
“Raadsinformatiebrief jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019-2020”) naar rubriek 
E (= behandelen in de commissie) is unaniem aangenomen. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief A12 (brief van Stichting BOK over “Het geld dat 
bedoeld is voor kunst en cultuur”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie) is met 23 
stemmen voor en 4 tegen aangenomen. Tegen verplaatsing stemden de fracties van 
ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen. De overige fracties stemden voor verplaatsing. 
Mevrouw Van Werven, van wie de fractie het voorstel tot verplaatsing deed, gaf hierbij aan 
dat volstaan kan worden met een mededeling van de wethouder/college waarin de 
toezegging wordt gedaan dat het geld naar kunst en cultuur gaat. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief B1 (brief van Stichting Natuur en Landschap het Gooi 
over “Zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Buurtschap Crailo”) naar rubriek A (= voor 
kennisgeving aannemen) is met 24 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. Tegen stemde de 
fractie van GroenLinks. De overige fracties stemden voor het voorstel. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief C1 (brief van Stichting Nationale Boomfeestdag over 
“Groene schoolkaart van de basisscholen in Huizen”) naar rubriek D (= schriftelijk laten 
beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief) is unaniem 
aangenomen. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brief D2 (brief van inwoner Huizen over “Vooroverleg 
Grenspad/Botterstraat”) naar rubriek E (= behandelen in de commissie ) is met 22 stemmen 
tegen en 5 voor verworpen. Voor verplaatsing stemden de fracties van GroenLinks en 
ChristenUnie. De overige fracties stemden tegen verplaatsing. 

o Het mondeling ingebrachte voorstel van mevrouw Prins (VVD) tot verplaatsing van brief D2 
(brief van inwoner Huizen over “Vooroverleg Grenspad/Botterstraat”) naar rubriek A (= voor 
kennisgeving aannemen) is met 20 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. Tegen 
verplaatsing stemden de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen. De 
overige fracties stemden voor verplaatsing. 

o Het voorstel tot verplaatsing van brieven D3a en D3b (brieven over “Grenspad/Botterstraat”) 
naar rubriek E (= behandelen in de commissie ) is met 22 stemmen tegen en 5 voor 
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verworpen. Voor verplaatsing stemden de fracties van GroenLinks en ChristenUnie. De 
overige fracties stemden tegen verplaatsing. 

o Het mondeling ingebrachte voorstel van mevrouw Prins (VVD) tot verplaatsing van brieven 
D3a en D3b (brieven over “Grenspad/Botterstraat”) naar rubriek A (= voor kennisgeving 
aannemen) is met 20 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. Tegen verplaatsing stemden de 
fracties van GroenLinks, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen. De overige fracties stemden 
voor verplaatsing. 

• Met inachtneming van de  besluiten tot verplaatsing van ingekomen brieven A3, A6, A7, A8, A12, 
A13, A14 naar rubriek E (= behandelen in de commissie), B1, D2, D3a en D3b naar rubriek A (= 
voor kennisgeving aannemen) en C1 naar rubriek D (college schriftelijk laten beantwoorden + de 
raad krijgt een kopie van de antwoordbrief), 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 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Terlouw (CU) over 
bereikbaarheid vaccinatielocatie Visio Huizen met openbaar vervoer 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Lemmens (GL) over 
project Doortrappen 

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

 
5.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over 

acute zorg en regie 
• Na beantwoording van aanvullende vragen door wethouder Hoelscher voor kennisgeving 

aangenomen. 
 
5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Rienstra (GL) over 

betaalbaar wonen 
• Na beantwoording van aanvullende vragen door wethouder Rebel voor kennisgeving 

aangenomen. 
 
5.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Koning (LH) over 

regionale detailhandelsvisie 
• Na beantwoording van aanvullende vragen door wethouder Rebel voor kennisgeving 

aangenomen. 
 
6.  Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 

• De heer Doorn (ChristenUnie) verzocht om de stand van zaken t.a.v. “Uittreden Amsterdam uit 
het GNR” in het volgende overzicht aan te passen aan de actualiteit. 

• Voor het  overige voor kennisgeving aangenomen. 
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7.  Hamerstukken  
 

7.1 Verzoek garantstelling lening Stichting Blauw-Wit ten behoeve van renovatie tennisbanen 
TV Huizen 

• Conform voorstel besloten. 
 

8.  Ontwikkeling busremise 
 

• Bij meerderheid van stemmen, met 15 stemmen voor en 11 stemmen tegen (*) conform voorstel 
besloten. De fracties van VVD, D66, PvdA, Leefbaar Huizen en Transparant Huizen stemden voor 
het voorstel . De fracties van CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en SGP 
stemden tegen het voorstel.  
(*) Noot griffier: de heer Holtslag (VVD) kon door een technische storing niet deelnemen aan de 
stemming. 

 
9. Besparingen sociaal domein: voortgang lokale maatregelen en zienswijze regionale 

maatregelen 
• Conform voorstel besloten. 
 

10.  Kadernotitie Transitievisie Warmte  
• Conform voorstel besloten. 

 
11.  Regionale begrotingswijziging 2021 energiebesparing en -opwek bedrijven 

• Conform voorstel besloten. 
 
12.  Permanente adviescommissie vermindering regeldruk 

• Bij de behandeling is door de heer Bource (SGP), mede namens de fracties van GroenLinks,  
ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen, een amendement (A1) ingediend 
dat de volgende wijziging behelst van het door het college voorgestelde besluit: 
“ Het voorgestelde besluit te schrappen en te vervangen door het volgende besluit:  
Het college opdragen: 
1. de werkwijze te volgen ten aanzien van bestaande en nieuw vast te stellen verordeningen, 
zoals vermeld onder de kop “Alternatieven” in het raadsvoorstel, en  
2. een leidraad op te stellen voor de evaluatie van verordeningen, waarin niet is opgenomen dat 
het daarin opgenomen beleid na een bepaalde periode zal worden geëvalueerd.” 
Het amendement is bij meerderheid van stemmen, met 18 stemmen tegen en 9 voor, 
verworpen. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en Leefbaar Huizen stemden tegen het 
amendement. De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen, SGP en 
Transparant Huizen stemden voor. 

• Vervolgens is bij meerderheid van stemmen, met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen, 
conform voorstel besloten. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, Leefbaar Huizen en 
Dorpsbelangen Huizen stemden voor het voorstel. De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, SGP 
en Transparant Huizen stemden tegen. 
 
13.  Wijzigingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  

• Conform voorstel besloten. 
 
15.  (aanvullend agendapunt) Instemming wijzigen begroting 

• Conform voorstel besloten. 
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16. (aanvullend agendapunt) Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “Woningbouw 
Grenspad/Botterstraat 

• Motie M1 is ingediend door de heer Schaap (Transparant Huizen) en vraagt de raad het volgende 
uit te spreken: 
positief te staan tegenover verkleuring naar betaalbare woningbouw van de locatie achterterrein 
Grenspad/Botterstraat; uitgaande van een stedenbouwkundige dichtheid en volume, die passen 
bij de bebouwing in de omgeving; 

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

17. (aanvullend agendapunt) Motie M2 vreemd aan de orde van de dag over “Realisering 
stadspark op Huizerhoofd” 

• Motie M2 is ingediend door de heer Rebel (CDA), namens zijn fractie en mede namens de fracties 
van VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks, en bevat de volgende opdracht aan het 
college: 
1. overeenkomstig het raadsbesluit van 13 februari 2020 de ambitie uit de Kustvisie om het 
“Huizerhoofd” te ontwikkelen tot een openbaar groen gebied, te handhaven, en 
2. ter uitvoering van dat besluit een voorstel aan de raad voor te leggen voor een integraal 
gebiedsontwerp, waarin tevens wordt ingegaan op hoe dit gerealiseerd kan worden rekening 
houdend met de aanbiedingsplicht voor de “landtong”; 

• De motie is bij meerderheid van stemmen, 26 stemmen voor en 1 tegen, aangenomen. Tegen de 
motie stemde de SGP-fractie. De overige fracties stemden voor. 

 
18. (aanvullend agendapunt) Motie M3 vreemd aan de orde van de dag over “Aanpassing 

gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek” 
• Motie M3 is ingediend door mevrouw Prins (VVD) namens haar fractie en mede namens de 

fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen, en 
draagt het college op: 
1. een voorstel aan de raad uit te brengen, waarin toestemming wordt gevraagd voor een 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek, inhoudende het 
schrappen van de delegatiebepaling opgenomen in artikel 7; 
2. in de tussentijd als werkwijze te hanteren dat, alvorens te besluiten over het overdragen van 
taken en bevoegdheden op basis van de voornoemde delegatiebepaling, het voorgenomen  
collegebesluit eerst voor een zienswijze aan de raad wordt voorgelegd; 

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

14. Vragenuur 
• Wethouder Boom beantwoordde vragen van mevrouw Van Deutekom (CDA) over stand van 

zaken Kustvisie en Zomerkade. 
 

Sluiting 
• Na een moment van rust gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 24.00 uur. 

 
 


