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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 10 maart 2022 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 22.20 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

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

mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, 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: 
W.H. Holtslag (VVD) , S.H. van Klink (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 reflectie. 
• Hij meldde de afwezigheid van de heren Holtslag (VVD) en Van Klink (VVD). 

 
2.  Vaststelling agenda 

• De heer Van der Pas (PvdA) meldde de volgende motie vreemd aan de orde van de dag voor 
behandeling aan: 
o motie (M1) betreffende “Opvang Oekraïense vluchtelingen”  deze motie werd aanvullend 

onder agendapunt 12 aan de agenda toegevoegd; 
• Besloten werd om de agendapunten 5.4 en 5.5 tezamen te behandelen aansluitend aan 

agendapunt 5.1. 
• Met inachtneming van het voorgaande werd de agenda aldus gewijzigd vastgesteld.  

 
3.1 Ingekomen stukken 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

3.2 Overzicht van door het college te beantwoorden ingekomen brieven 
• Op verzoek van de CDA-fractie zal aan het overzicht worden toegevoegd de brief van 

buurtvereniging Erica over de Dorpsraad i.o. (noot griffier: vermeld onder B2 op de lijst van 
ingekomen stukken voor de raad van 10 februari jl.), zodat de raad ook kennis kan nemen van het 
antwoord van het college op die brief. 

• Voor het overige is het overzicht voor kennisgeving aangenomen. 
 

3.3 Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties 
• Op verzoek van de fractie Leefbaar Huizen zal de in het overzicht ontbrekende maar wel in de 

raadsvergadering van 5 november 2020 aangenomen motie “Compensatie sociale woningbouw” 
aan het overzicht worden toegevoegd.  
Tevens meldde wethouder Rebel dat hij verwacht, dat een collegevoorstel ter uitwerking van 
deze motie tegemoet gezien kan worden voor de raadsvergadering van juni a.s.. 

• Voor het overige is het overzicht voor kennisgeving aangenomen. 
 
3.4 Meerjarentoezeggingenlijst 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 
4.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 februari 2022 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 10 februari 2022 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. Leeuwin (PvdA) over 

restant Corona-gelden voor minima  
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
 
 



  

 

3 

 

5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Doorn (CU) over 
energiecontract Gazprom 

5.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Rienstra (GL) over 
gaslevering door Gazprom 

• Na beantwoording van enkele aanvullende vragen voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer S. van der Pas (PvdA) over 

diverse projecten 
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Van der Pas (PvdA) over 

uitstel invoering Omgevingswet 
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.6 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Van Deutekom (CDA) 

over schuldhulpverlening 
• Na beantwoording van enkele aanvullende vragen voor kennisgeving aangenomen. 

 
6. Hamerstukken 
6.1  Aanpassing onderdeel leerlingenvervoer verordening sociaal domein 

• Conform voorstel besloten. 
 

6.2 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep 
• Conform voorstel besloten. 
 

6.3 Vervolgtraject ‘Verlevendigen Oude Raadhuisplein’ o.l.v. neutrale gespreksleider 
• Conform voorstel besloten. 

 
7. Deelverordening subsidies restbedrag coronacultuurgelden lokale cultuursector 

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Bartlema (VVD), namens zijn fractie en mede namens 
alle overige fracties in de raad, een amendement (A1) ingediend dat de volgende wijzigingen 
bevat van het voorgestelde besluit: 
1. het voorgestelde beslispunt te nummeren als beslispunt 1 en aan te vullen met de volgende 

wijziging: 
“………., met inachtneming van de volgende wijzigingen in de deelverordening: 
• in artikel 1 onder i wordt de vermelde datum gewijzigd van 30 september in 31 mei 2022. 
• in artikel 1 onder j en artikel 4, lid 2, wordt het vermelde bedrag dat als subsidieplafond 

geldt ad € 95.000 gewijzigd in € 107.336; 
• in artikel 4, lid 3, wordt in zijn geheel gewijzigd en komt als volgt te luiden: “Indien na 

subsidieverlening op basis van alle voor 1 juni 2022 ingediende aanvragen van het 
totaalbudget van € 107.336 nog een bedrag overblijft, dan is het college bevoegd de 
regeling opnieuw open te stellen, voor het eerst in het najaar 2022, waarbij dezelfde 
regels voor verlening van toepassing zijn, met dien verstande dat als subsidieplafond voor 
de opnieuw opengestelde regeling het alsdan resterende bedrag geldt. Het college kan zo 
vaak van deze bevoegdheid gebruik maken totdat het gehele budget ad € 107.336 in zijn 
geheel via subsidieverlening ten goede is gekomen aan de cultuursector.” 

• artikel 5, lid 2, wordt als volgt gewijzigd: “2. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 
de inwerkingtreding van deze deelverordening tot en met 31 mei 2022.”; 
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2. Toegevoegd wordt het volgende beslispunt 2: 
“2. Stelt als subsidiebudget voor de uitvoering van de deelverordening het volledig resterende 
bedrag van de coronacultuurgelden uit 2021 ad € 107.336 beschikbaar”. 

Het amendement met algemene stemmen aangenomen.  
• Vervolgens is unaniem overeenkomstig het als gevolg van het aangenomen amendement A1 

gewijzigde voorstel besloten. 
 
8. Geheimhoudingsbesluiten 

• Conform voorstel besloten. 
 

9.  Verbeteringen in opzet, voorzieningen en inrichting bij de Camperplaatsen aan de  
      IJsselmeerstraat 

• Conform voorstel besloten. 
 
10. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven 

• Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter zijn als leden van de commissie benoemd: 
o mevrouw J.H. Prins (VVD); 
o mevrouw M.E. Lemmens (GroenLinks); 
o de heer S. van der Pas (PvdA). 

 
11. Vragenuur 

• Wethouder Verbeek beantwoordde vragen van de heer de Bruijn (Leefbaar Huizen) over het 
schoonhouden van straatnaamborden. 

• Wethouder Boom beantwoordde vragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over voorbescherming 
gebouwen BNI-terrein. 

• Wethouder Verbeek beantwoordde vragen van de heer Woudsma (CDA) over toegankelijk 
maken van de toren van de Oude Kerk voor publiek. 

• Wethouder Hoelscher beantwoordde vragen van de heer Doorn (ChristenUnie) over de financiële 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Huizer inwoners. 

 
12. Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “Opvang Oekraïense vluchtelingen” 

• De motie is ingediend door de heer Van der Pas (PvdA), namens zijn fractie en mede namens alle 
overige fracties in de raad, en spreekt in de richting van het college uit: 
o dat het de waardering heeft van de raad voor de voortvarendheid waarmee het college de 

realisatie van opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne oppakt, en dat het de volledige 
steun van de raad heeft bij de verdere realisatie hiervan; 

o dat het mandaat krijgt om, vooruitlopend op de te verwachten rijksvergoeding, de 
noodzakelijk te maken kosten te dekken ten laste van de post “onvoorzien” in de begroting 
2022, waarbij wel geldt dat als er gelden vanuit het rijk komen de post Onvoorzien weer met 
het bedrag dat er aan is onttrokken moet worden aangevuld. 

De motie is unaniem aangenomen. 
 

Sluiting 
• Na een moment van stilte gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 22.20 uur. 
 
 


