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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 29 maart 2022 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.40 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, 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) 
  

• 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: 
 
• mw. M. Terlouw       
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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 mevrouw Terlouw (ChristenUnie). 

 
2. Oordeel over rechtmatig verloop gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022 + 

 besluit toelating 27 nieuw gekozen raadsleden 
• De door de raad in zijn vergadering van 10 maart jl. ingestelde commissie, bestaande uit 

mevrouw J.H. Prins, mevrouw M.E. Lemmens en de heer S. van der Pas, die onderzoek heeft 
gedaan naar de geloofsbrieven en het rechtmatig verloop van de verkiezingen, adviseerde de 
raad te oordelen dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen en te besluiten tot toelating van de 
27 nieuw gekozen raadsleden. 

• Met inachtneming van dit advies besloot de raad vervolgens conform het voorgestelde besluit. 
 
3. Woordvoering in verband met afscheid raad in oude samenstelling 

• Allereerst werd de raad toegesproken door de voorzitter, die wat statistische informatie meldde 
betreffende de afgelopen raadsperiode. Vervolgens richtte de voorzitter zich tot elk van de 
raadsleden die hij persoonlijk toesprak Na afloop hiervan ontving elk van de raadsleden als 
afscheidscadeau een boekje met een karikatuurtekening van Frank Muntjewerf van elk van de 
raadsleden, de raadsvoorzitter, de wethouders, de gemeentesecretaris, de raadsgriffier en 
raadsadviseur. 

• Vervolgens blikten de fractievoorzitters terug op de afgelopen raadsperiode en spraken afscheid 
nemende raadsleden toe. 

• Tot slot volgden afscheidswoorden van de heer Meijerman (VVD), de heer Gencer (PvdA), de 
heer Woudsma (CDA) en mevrouw Lemmens (GroenLinks).  

 
Sluiting 

• Na een moment van stilte gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 21.40 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 april 2022. 

 

 

 

De voorzitter,         De raadsgriffier, 

 


