
  

 

1 

 

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 3 juni 2021 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.55 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

26 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

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

B. Schaap 
 

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: 
• J.W. Meijerman (VVD)



  

 

2 

 

1. Opening en mededelingen 
 

• De voorzitter opende de vergadering om 19.30 uur en verzocht de aanwezigen vervolgens om 
een moment van bezinning. 

• Hij meldde de afwezigheid van de heer Meijerman (VVD).  
• De raad nam met enthousiasme kennis van de mededeling van de voorzitter, dat er inmiddels 

bijna 50 aanmeldingen zijn voor de cursus “Kennismaken met de lokale politiek”.  
 

2.  Vaststelling agenda 
 

• Mevrouw Terlouw (CU) meldde een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag aan over “Steun 
motie zonder geld geen gemeenten”. De motie werd aan de agenda toegevoegd onder 
aanvullend agendapunt 19. 

• De heer Doorn (CU) meldde een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over 
“Bescherming industrieel erfgoed IJsselmeerstraat 314”. De motie werd aan de agenda 
toegevoegd onder aanvullend agendapunt 18. 

• Vervolgens werd de agenda aldus gewijzigd vastgesteld. 
 

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 april 2021 
 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.2 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 april 2021 
 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.3 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 22 april 2021 
 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 23 april 2021 
 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken 
 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

Toezegging: 
Desgevraagd zegde wethouder Boom toe, dat de uiterste best zal worden gedaan om er voor te 
zorgen dat er m.b.t. brief B4 van de Havenstraatgroep over “Informatie over plan en 
aankoopproces BN-fabrieksterrein” een schriftelijke antwoordbrief van het college beschikbaar is 
voor de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 24 juni a.s (zie toezegging bij 5.1.), maar 
dat hij dat niet met zekerheid kan garanderen. 
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5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over 
BNI-terrein 

 
• Na beantwoording door wethouder Boom van aanvullende vragen van verschillende raadsleden 

voor kennisgeving aangenomen. 
• Bij de behandeling van de beantwoording van de raadsvragen is door de heer Doorn 

(ChristenUnie), namens zijn fractie, een motie (M3) ingediend waarin het college wordt 
opgedragen:  
“In samenspraak met eigenaren een stedenbouwkundig plan op te stellen voor het BNI-terrein als 
geheel.” 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder (hierna vermeld) is de motie door de 
indienende fractie weer ingetrokken. 
 
Toezegging 
Wethouder Boom deed de volgende toezeggingen. 
o Hij sprak desgevraagd de bereidheid uit om voorafgaand of tijdens elke vergadering van de 

commissie Fysiek Domein, ingaande de vergadering van 23 juni a.s., in de beslotenheid met 
de commissie te spreken over alle kansen en mogelijkheden om op korte termijn te komen tot 
een kwalitatieve invulling van het BNI-terrein. Elke keer kan dan ook gezamenlijk bepaald 
worden of datgene wat in de beslotenheid besproken is wel of niet nadien ook openbaar 
gemaakt kan worden. 

o N.a.v. motie M3 zegde hij toe, onderzoek te zullen doen naar de (on)mogelijkheid om te 
komen tot de toevoeging, naast het bestaande bestemmingsplan, van een stedenbouwkundig 
plan voor het BNI-terrein, en de uitkomst daarvan mee te zullen nemen in het regelmatige 
gesprek met de commissie (zoals hiervoor toegezegd). 

 
Toezegging 
• De burgemeester zegde toe voor bespreking in het raadspresdium te agenderen: de wijze 

waarop moet worden omgegaan met informatie verkregen uit gesprekken met ambtenaren. 
 

6. Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties 
 

• De fractie Leefbaar Huizen stelde zich op het standpunt dat de motie “Gemeentelijke exploitatie 
zonneweide” nog niet is uitgevoerd, en daarom in het overzicht moet blijven staan. 
Een stemming hierover leverde op, dat met 20 stemmen voor en 5 tegen besloten is dat de 
motie als uitgevoerd kan worden beschouwd. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, 
ChristenUnie en SGP waren van mening dat de motie als uitgevoerd kan worden beschouwd en 
dus van het overzicht kan worden afgevoerd. De fracties van Transparant Huizen, Dorpsbelangen 
Huizen en Leefbaar Huizen waren van mening dat de motie nog niet was uitgevoerd en dus in het 
overzicht moest blijven staan. 

• Vervolgens is het overzicht voor kennisgeving aangenomen. 
 

7. Hamerstukken  
 
7.1  Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021/2022 
 

• Conform voorstel besloten. 
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7.2  Rapportage 2020 Integriteitsbeleid 
 

• Conform voorstel besloten. 
 
7.3  Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 
 

• Conform voorstel besloten. 
 

8. Brief rekenkamercommissie art. 213a onderzoek 
 

• Conform voorstel van de agendacommissie besloten. 
 

Toezegging 
o Wethouder Rebel zegde toe, dat ten behoeve van de behandeling in de commissie er een 

collegereactie zal komen 
 

9. Brief rekenkamercommissie over Doemee-onderzoek meldingen openbare ruimte (MOR) 
 

• Conform voorstel van de agendacommissie besloten. 
 

Toezegging 
o Wethouder Verbeek zegde toe, dat ten behoeve van de behandeling in de commissie er een 

collegereactie zal komen. 
 

10. Zienswijze jaarstukken 2020 VRGV en programmabegroting 2022 VRGV 
 
• Conform voorstel besloten. 
 

11. Beleidsplan Schuldhulpverlening en aanpassing verordening sociaal domein 
 
• Conform voorstel besloten. 
 

12. Afgeven verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Elan Primair 
 

• Conform voorstel besloten. 
 

13. Beschikbaar stellen budget startersleningen 
 

• Conform voorstel besloten. 
 

14. Zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi en 
Vechtstreek 

 
• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Woudsma (CDA), namens zijn fractie en mede 

namens de fracties van PvdA, D66 en Transparant Huizen, een amendement (A1) ingediend dat 
de volgende wijziging behelst van het door het college voorgestelde besluit: 
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“beslispunt c. als volgt te wijzigen (wijziging cursief): 
c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v.  
1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in plaats 

van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële bijdrage te 
realiseren door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: Tariferen 
ophalen grof huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval; 

2. de bezuinigingsmaatregel om de inzameling van oud papier en karton (OPK) door 
verengingen te beëindigen; in de plaats waarvan wordt voorgesteld de inzameling van OPK 
door verenigingen te handhaven, en onderzoek te doen naar andere maatregelen om de 
nadelige financiële effecten van het handhaven van het inzamelen van OPK door 
verenigingen op de bezuinigingstaakstelling op te vangen.” 

Het amendement is met 15 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Voor het amendement 
stemden de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66 en Transparant Huizen. Tegen het amendement 
stemden de fracties van GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en 
SGP.  

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Rienstra (GroenLinks), namens haar fractie, een 
mondeling amendement (A1b) ingediend dat de volgende wijziging behelst van het door het 
college voorgestelde besluit: 
“Als zienswijze inbrengen, dat een grote wijziging als stopzetting van de inzameling van Oud 
Papier en Karton een zorgvuldige transitie behoeft, waarbij afgesproken zou kunnen worden dat 
verenigingen niet direct hun  inkomsten verliezen, en daarom als voorwaarde wordt gesteld dat 
eerst met de verenigingen wordt gesproken over oplossingen.” 
Dit mondeling amendement is met het aannemen van amendement A1 niet meer in stemming 
gebracht. 

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Schröder (D66), namens zijn fractie en mede namens 
de fracties van VVD en ChristenUnie, een amendement (A2) ingediend dat de volgende wijziging 
behelst van het door het college voorgestelde besluit: 
“beslispunt c. als volgt te wijzigen (wijziging cursief): 
c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v.  

1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in 
plaats van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële bijdrage 
te realiseren door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: Tariferen 
ophalen grof huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval; 

2. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel stoppen met PMD zakken; in de plaats van deze 
bezuinigingsmaatregel onderzoek te doen naar andere maatregelen om de nadelige 
financiële effecten van het handhaven van PMD-zakken op te vangen.”  

Het amendement is met 16 stemmen tegen en 10 voor verworpen. Tegen het amendement 
stemden de fracties van CDA, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen, SGP en 
Transparant Huizen. Voor het amendement stemden de fracties van VVD, D66 en ChristenUnie.  

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Van Werven (D66), namens haar fractie en mede 
namens de fracties van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen 
een amendement (A3) ingediend dat de volgende wijziging behelst van het door het college 
voorgestelde besluit: 
“beslispunt c. als volgt te wijzigen (wijziging cursief): 
c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v.  

1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in 
plaats van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële bijdrage 
te realiseren door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: 
Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval; 
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2. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel bijdrage regioconservator; in de plaats 
waarvan wordt voorgesteld onderzoek te doen naar andere bezuinigingsmaatregelen om 
de nadelige financiële effecten van het handhaven van de regiobijdrage voor de 
regioconservator op de bezuinigingstaakstelling op te vangen.”  

Het amendement is met 21 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. Voor het amendement 
stemden de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Transparant 
Huizen. Tegen het amendement stemden de fracties van Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen 
Huizen.  

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Doorn (ChristenUnie), namens zijn fractie en mede 
namens de fractie van D66, een amendement (A4) ingediend dat de volgende wijziging behelst 
van het door het college voorgestelde besluit: 
“de zienswijze aan te vullen met: 
d. het effect van de bezuinigingen en aanpassing van het ophaalschema in 2024 te evalueren op 
de hoogte van het scheidingspercentage, in hoeverre aanvullende kosten zijn gemaakt door 
verontreiniging van afvalstromen en toename van afvaldumping. De resultaten van de evaluatie 
zullen eveneens worden betrokken bij de afweging tussen bron- en nascheiding en het aangaan 
van nieuwe contracten voor afvalverwerking.” 
Het amendement is met 21 stemmen voor en 5 tegen aangenomen. Voor het amendement 
stemden de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Transparant 
Huizen. Tegen het amendement stemden de fracties van Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen 
Huizen.  

• Vervolgens is conform het als gevolg van de aangenomen amendementen A1, A3 en A4 
gewijzigde voorstel besloten. 
De fractie van Leefbaar Huizen wenste aangetekend tegen beslispunt 1c te hebben gestemd. 
De CDA-fractie wenste aangetekend tegen de bezuinigingsmaatregel betreffende de 
inzamelfrequentie GFT-inzameling te hebben gestemd. 

 
 
Vervolgens werd de vergadering om 23.55 uur geschorst, om op maandag 7 juni 2021 om 19.30 uur 
te worden voortgezet.  


