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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 7 juli 2022 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 00.20 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

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

G.W. Ormel (fv), J. Bartlema, R.G. Boom, mw. H.A.M. van Kempen, S.H. van klink 
 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning, mw. L. Veer 
 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (fv), , G.J. Horst, P. Lekkerkerker, mw. B.J. Okkema 
 

• CDA-fractie: 
R.H. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, G. Rebel 

 
• D66-fractie:  

mw. K. van Werven (fv), mw. F. Fitskie, B. Schröder 
 
• PvdA-fractie:  

M.W. Hoelscher (fv), vanaf agendapunt 5.1 tot agendapunt 13, mw. M.N. Leeuwin 
 
• GroenLinks-fractie:  

mw. K.S. Rienstra 
 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw 
  

• 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.J. van den Berge (GroenLinks) 
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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 overdenking. 
• Hij meldde dat bericht van verhindering is ontvangen van mw. M. van den Berge (GroenLinks). 
• Hij meldde dat, zoals traditioneel bij de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces, 

de vergadering omstreeks 21.00 uur zal worden geschorst voor een schepijsje. 
 

2.   Vaststelling agenda 
• De voorzitter meldde dat op verzoek van het college agendapunt 12 "Kaders voor tijdelijke 

opvang asielzoekers" aanvullend aan de agenda is toegevoegd. Ingestemd werd met deze 
aanvulling. 

• Aldus gewijzigd is de agenda vastgesteld.  
 

3.1 Ingekomen stukken 
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
3.2 Overzicht van door het college te beantwoorden ingekomen brieven 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

3.3 Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties 
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
3.4 Meerjarentoezeggingenlijst 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 
4.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 2 juni 2022 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.2 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 30 juni 2022 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer van Klink (VVD) over  

toegankelijkheid van sportevenementen 
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) 

over dak- en thuislozen 
• Voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.3 Raadsinformatiebrief nieuw gascontract 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Schröder (D66)  over de 

ontwerp-Omgevingsvisie 
• Wethouder Boom zegde allereerst toe, dat schriftelijke beantwoording van de vragen binnen de 

daarvoor geldende termijn van 30 dagen zal plaatsvinden. 
• De verdere bespreking van de raadsvragen werd afgerond met de instemming van de raad met 

de stopzetting van de tervisielegging van de ontwerp-Omgevingsvisie. Tevens sprak de raad 
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daarbij uit, dat het vervolgproces als volgt vorm moet worden gegeven: het ontwerp voor de 
Omgevingsvisie wordt eerst in de commissie Fysiek Domein behandeld, daarna vindt 
raadsbehandeling/-besluitvorming plaats en vervolgens vindt tervisielegging van de ontwerp-
Omgevingsvisie plaats, waarop inwoners hun zienwijze kunnen geven. 
 
5.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Rienstra (GroenLinks) 

over de Nieuw Bussumerweg  
• Na beantwoording van enkele aanvullende vragen voor kennisgeving aangenomen. 

 
6. Hamerstukken 
6.1  Rapportage aanbevelingen onderzoeken rekenkamercommissie 

• Conform voorstel besloten. 
 

6.2 Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling OFGV i.v.m. uittreden Weesp 
• Conform voorstel besloten. 

 
7.  Zienswijze op Jaarverslag 2021, Jaarrekening 2021, eerste begrotingswijziging 2022 en de 

 begroting 2023 van Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) 
• Conform voorstel besloten. 

 
8. Vaststelling gedragscodes en een protocol voor behandeling meldingen van vermoede 

integriteitsschendingen 
• Conform voorstel besloten. 
 

9.  Meerjarenbegroting MRA 
• Conform voorstel besloten. 

 
10. Financiering maatregelen verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

• Conform voorstel besloten. 
 

11. Compensatiefonds sociale woningbouw 
• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Bource (SGP), namens zijn fractie en mede namens 

de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Transparant 
Huizen, een amendement (A1) ingediend dat, na mondelinge amendering inhoudende de 
toevoeging van een wijziging van artikel 7, de volgende wijzigingen bevat van het voorgestelde 
besluit: 
aan de door het college voorgestelde ‘Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van 
sociale woningbouw Huizen 2022’ wordt: 
o in artikel 2 een derde lid toegevoegd dat als volgt komt te luiden: 2.3.  Indien uit de 

Vergunningscheck en/of uit het Vooroverleg (de eerste ruimtelijke planologische toets door de 
gemeente) blijkt dat het woningbouwplan ruimte biedt voor 3 of meer woningen, dan is de 
initiatiefnemer alsnog gehouden aan de realisatie van sociale woningen danwel de 
compensatieplicht op grond van deze Compensatieregeling; 

o artikel 4.2. als volgt gewijzigd: "4.2. Het bedrag van de afdracht als bedoeld in het eerste lid, 
wordt als volgt bepaald: bij een bouwplan of bouwinitiatief waarbij minder dan het vereiste 
minimum aandeel sociale woningen wordt gerealiseerd, dient de ontwikkelende partij ingeval 
van middeldure woningen een bedrag van € 30.000, - (prijspeil 2022) en bij dure woningen 
een bedrag van € 75.000, - (prijspeil 2022), per niet gerealiseerde woning in de 
Bestemmingsreserve te storten. Voor de berekening van het bedrag wordt, bij een restgetal 
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achter de komma, alles beneden de 0,5 afgerond naar beneden en alles van 0,5 en hoger 
afgerond naar boven op een heel getal"; 

o in artikel 7 na het zinsdeel op de eerste regel: "…..de bijdrage van € 30.000…" wordt 
toegevoegd: "en 75.000" waardoor artikel 7 in zijn geheel als volgt komt te luiden:  
"7. De hoogte van de bijdrage van € 30.000 en € 75.000 (prijspeil 2022) wordt jaarlijks 
trendmatig verhoogd met het percentage waarmee ook de Onroerende Zaak Belasting (OZB) 
en overige heffingen (inflatoir) worden verhoogd zoals vastgesteld door de gemeenteraad 
van de gemeente Huizen.". 

Het amendement is bij meerderheid van stemmen, 23 stemmen voor en 3 tegen, aangenomen. 
Tegen het amendement stemde de CDA-fractie. De overige fracties stemden voor. 

• Vervolgens is conform het op grond van het aangenomen amendement A1 gewijzigde voorstel 
besloten. 

 
12. Kaders voor tijdelijke noodopvang asielzoekers 

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Ormel (VVD), namens zijn fractie en mede namens de 
fracties van Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, Transparant Huizen en SGP, een 
amendement (A2) ingediend dat, na mondelinge amendering inhoudende een concrete datum 
voor de extra raadsvergadering in augustus a.s., de volgende wijziging bevat van het 
voorgestelde beslispunt 2: 
2. Als zienswijze wordt uitgesproken dat, aanvullend op de kaders zoals die zijn verwoord in het 

voorgenomen besluit van het college d.d. 5 juli 2022, aan de raad inzicht moet worden 
geboden in de volgende elementen, zodat de raad in een extra te beleggen raadsvergadering 
op donderdag 25 augustus 2022 een definitieve zienswijze kan formuleren:  
o de uitkomsten van de evaluatie van de opvang van begin dit jaar; 
o de uitkomsten van het participatieproces met bewoners, betrokken maatschappelijke 

organisaties en ondernemers in het NKK; 
o het relatieve aandeel van de gemeente Huizen in de regionale opgave; 
o de ingeschatte consequenties rondom mogelijke overlast en de wijze waar hier op wordt 

ingespeeld; 
o de gevolgen voor de belasting voor de zorg; 
o de wijze waarop gemeente en maatschappelijke organisatie al dan niet kans zien om 

ondersteuning te bieden bij de opvang; 
en draagt het college op: 
o het gevraagde inzicht te verschaffen ten behoeve van de extra in te lassen 

raadsvergadering op 25 augustus 2022; 
o geen definitief besluit te nemen dan nadat de raad zijn definitieve zienswijze kenbaar 

heeft gemaakt. 
Vervolgens is het amendement bij meerderheid van stemmen, met 18 stemmen voor en 8 tegen, 
aangenomen. Tegen stemden de fracties van D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. De overige 
fracties stemden voor. 

• Vervolgens is bij meerderheid van stemmen, met 21 stemmen voor en 5 tegen, conform het op 
grond van het aangenomen amendement A2 gewijzigde voorstel besloten. Tegen stemden de 
fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. De overige fracties stemden voor. 

 
13. Vragenuur 

• Wethouder Verbeek beantwoordde vragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) over 
groenonderhoud. 

• De burgemeester beantwoordde vragen van de heer Lekkerkerker (Dorpsbelangen Huizen) over 
de situatie aan de Roef. 
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Sluiting 
• Na een moment van bezinning gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 00.20 

uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 september 2022. 
 
 
De voorzitter,         De raadsgriffier, 

 
 
 
 
 
 


