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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. 
 
Er zijn maximaal drie commissieleden per fractie aanwezig. 
 
VVD heeft vragen over de Nieuw Bussumerweg ingediend en ook is hiervoor een inspreker 
aanwezig. De vragen zullen worden behandeld bij de rondvraag. 
 
De heer Meijerman (VVD) is afwezig. Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) en de heer 
Gencer (PvdA) zijn digitaal aanwezig. 
 

2. Vaststelling jaarstukken 2020, onderdeel jaarverslag 
De voorzitter loopt de jaarstukken per onderwerp door. 
 
Hoofdstuk 3. Programmaverantwoording 
 
4. Sociale Infrastructuur 45 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft een vraag over mantelzorg op pagina 48 en 50. Hier 
leest zij dat er is bezuinigd. Zij meent dat voor 2020 geen bezuinigingen op de mantelzorg zijn 
afgesproken. 
 
Wethouder Hoelscher bevestigt dit en stelt dat pas in 2021 is bezuinigd op de mantelzorg. 
Zekerheidshalve zal hij dit nagaan en hier later in de vergadering op terugkomen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) merkt op dat het jaarverslag ook in de Rekeningencommissie is 
besproken. PvdA kan grotendeels instemmen, maar zij wijst erop dat de cijfers uit Hilversum en 
de regio ontbreken. Zij vraagt of deze er wel bij de Financiële Raad zullen zijn. 
 
Wethouder Rebel antwoordt dat de cijfers van Hilversum tot een voordelig resultaat geleid heb-
ben voor 2020. Op basis van een inschatting zijn de cijfers van 2020 van de regio opgenomen in 
de jaarrekening 2020. De financiële effecten vanuit het sociaal domein zijn negatiever uitgeval-
len dan geraamd, maar in overleg met de accountant is het niet nodig gebleken om de jaarstuk-
ken hierop aan te passen. De financiële vertaling hiervan zit wel in het meerjarenperspectief dat 
bij de voorjaarsnota aan de orde zal komen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) heeft gerefereerd aan de TOZO-regeling waarvan nog geen defini-
tieve cijfers waren. 
 
Wethouder Rebel licht toe dat de cijfers van TOZO de jaarrekening van 2020 niet beïnvloeden. 
Op het moment dat verstrekte TOZO-uitkeringen teruggevorderd moeten worden, moet hier 
rekening mee worden gehouden bij de jaarrekening 2021. 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 
1 juli a.s. 
 

3. Inspreekgedeelte met betrekking tot Wensen Nieuw Beleid 
 

Insprekers Trompstraat 1 
 
De heer Kok woont in de Karel Doormanlaan aan de achterkant van Trompstraat 1. De uitnodi-
gingsbrief van de gemeente is gedateerd op 3 juni, vandaag twee weken geleden. In deze korte 
tijd moet hij zich op de hoogte stellen van de situatie. De brief stelt dat de gemeente omwonen-
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den zorgvuldig zal informeren en betrekken zodra er meer duidelijkheid is. Verderop in de brief 
staat dat de gemeenteraad in de raad van 1 juli a.s. een besluit neemt. Zijn privé is dertig jaar 
geleden al ontnomen vanwege het appartementengebouw op de Jan van Brakelstraat, op 10 m. 
afstand van zijn erfafscheiding. De balkons kijken op zijn tuin. In verband met zijn privé is hij 
zeer huiverig over het voornemen van de bouw van appartementen op de Trompstraat. Tromp-
straat 1 heeft een maatschappelijke bestemming, er is een investering gedaan in de vorm van 
zonnepanelen, het pand is goed bereikbaar en er zijn veel parkeerplaatsen op de Naarderstraat 
voor de verschillende bedrijven. Een nieuw appartementencomplex zou op ongeveer 20 m. 
afstand van het huidige complex komen. 
 
De heer Ribberink (VVD) vraagt of het zeker is dat op deze locatie een appartementencomplex 
zal worden gebouwd of dat er wellicht woningen met een doelgroepbestemming komen, bijvoor-
beeld een “knarrenhofje”. 
 
De heer Kok heeft hier geen idee van. Op het moment dat het begane grond blijft, heeft hij er 
geen enkel probleem mee. Meerdere verdiepingen betekent voor hem meer inkijk. 
 
De heer Ribberink (VVD) vraagt de wethouder of er nog een participatieproces zal plaatsvinden 
en of dit voorstel ook aan de raad wordt voorgelegd. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) wijst erop dat de brief aan de bewoners bij de stukken zit. De 
betreffende locatie stond al op de lijst voor woningbouw. Zij vraagt of hiervoor nog een raads-
voorstel volgt. Dat er een participatietraject wordt gevolgd, lijkt haar vanzelfsprekend. 
 
Mevrouw Rienstra heeft de heer Kok een aantal mogelijke bestemmingen horen benoemen, 
maar wat vindt hij van de huidige bestemming? 
 
De heer Kok vindt deze prima en wat hem betreft kunnen deze activiteiten worden uitgebreid in 
dit prachtige goed onderhouden pand. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of de heer Kok is geïnformeerd dat de Trompstraat op 
de lijst voor mogelijke woningbouw locaties is gezet. 
 
De heer Kok was hier niet van op de hoogte. De brief is het enige informatiemoment over 
mogelijke woningbouw. 
 
De heer Bource (SGP) verzoekt de wethouder om te reageren op de contouren van het plan. 
Een zogenaamd Thuishuis of een Knarrenhofje, zoals de heer Ribberink benoemde, zou een 
perfecte plaats zijn voor deze locatie. 
 
De heer Erbé woont sinds 1989 aan de Naarderstraat. Hij spreekt op persoonlijke titel, maar 
weet dat hij dit namens meerdere bewoners mag doen. Op 20 september 2019 heeft de 
gemeenteraad de Trompstraat 1 aangewezen als kansrijke locatie voor woningbouw. Er is nog 
geen plan of ontwerp, maar toch neemt de gemeenteraad op 1 juli een besluit waarvan Tromp-
straat 1 deel uitmaakt. Spreker vreest dat het besluitvormingsproces eigenlijk al vast ligt. Hier-
mee is het onttrekken van de maatschappelijke bestemming van de locatie per 1 januari 2022 
een voldongen feit. Het tekort aan woningen is evident, maar het op dicht elkaar bouwen van 
woningen en het ontnemen van het woongenot is niet de juiste oplossing. De bouw zal leiden tot 
veel meer lawaai, tot meer verkeersbewegingen door de bouw en daarmee tot meer uitlaatgas-
sen. De mededeling over de sloop van het huidige gebouw van 3 juni jl. is erg voorbarig. 
Bewoners hadden de plannen graag eerder willen vernemen en ze willen nu graag worden 
betrokken bij alle tussenstappen en niet aan het eind van het proces. De wens is dat Tromstraat 
1 niet wordt bestemd voor woningbouw, maar blijvend als welzijnslocatie wordt aangemerkt. 
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Mocht onverhoopt en in goed overleg toch worden overgegaan tot herschikking van de 
welzijnslocatie, dan is het van belang om de meer dan honderd jaar oude iep te laten staan. 
 
De heer Bource (SGP) vraagt namens hoeveel bewoners de heer Erbé ongeveer spreekt. 
 
De heer Erbé heeft gezien het korte tijdbestek geen algehele ronde kunnen maken, maar hij 
denkt dat hij minimaal de helft van de bewoners in de cirkel rond de locatie: Karel Doornman-
laan, Jan van Galenstraat en Trompstraat. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vraagt of de heer Erbé een voorkeur heeft voor een bepaalde vorm 
woningbouw als het hiertoe komt. 
 
De heer Erbé stelt dat het uitgangspunt geen woningbouw is. Hij is vorige week in de achtertuin 
van de heer Kok geweest en is geschrokken van de situatie aldaar. Een optie zou laagbouw zijn, 
ware het niet dat de boom niet mag wijken en deze zal ervoor zorgen dat er niet zoveel ruimte is 
om te bouwen. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt of de heer Erbé kan begrijpen dat er een keus gemaakt moet 
worden voor mensen die ook willen wonen. Het is belangrijk dat de buurt wordt betrokken bij de 
ontwikkeling, maar uiteindelijk moet iedere inwoner van Huizen de kans krijgen om in aanmer-
king te komen voor een betaalbare woning. 
 
De heer Erbé noemt “voor iedere bewoner” een ruimte formulering. Hij geeft als voorbeeld het 
ING-gebouw dat te koop staat. Hierin kunnen veel appartementen worden gebouwd. Als in deze 
woonwijk een derde appartementengebouw komt, zal dit tot problemen leiden. Het proces is 
bovendien onverwacht en te snel gegaan. Veel verenigingen zouden gebruik kunnen maken van 
het prachtige gebouw. 
 
De heer Gencer wijst erop dat het ING-gebouw niet van de gemeente is. De gemeente gaat over 
eigen grond en in dit geval over de 27 gronden die zijn aangemerkt als potentiële bouwlocatie. 
 
De heer Bource (SGP) heeft de heer Erbé horen zeggen dat bij een Thuishuis ook sprake is van 
een appartementencomplex, maar het gaat hier om een kleinschalige voorziening van zeven tot 
tien bejaarden. 
 
De heer Erbé vraagt of dit wel betekent dat het gebouw zal worden gesloopt. 
 
De heer Bource (SGP) antwoordt dat dit voor de hand ligt. 
 
De heer Erbé denkt dat een kleinschalige woonvorm zoals de heer Bource dit omschrijft redelijk 
is. Hij benadrukt dat omwonenden blijvend geïnformeerd moeten worden. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft begrepen dat de brief van 3 juni jl. de eerste informatie-
voorziening voor de bewoners was. 
 
De heer Erbé bevestigt dit. 
 
De heer Ribberink vraagt hoe de heer Erbé tegenover een zogenaamd “Knarrenhofje” staat, 
waar beperkte woningbouw van een tot drie verdiepingen. 
 
De heer Erbé zou kunnen leven met één verdieping er bovenop, maar hij stelt dat het aantal 
woningen ook nog van belang is. 
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Nieuw Bussummerweg 
 
Mevrouw Vosters spreekt vanavond mede in namens de bewoners van de Nieuw Bussummer-
weg. Het volledig asfalteren en het betegelen van tuinen kan echt niet meer. Groenbeheer is 
noodzakelijk voor voortbestaan en levensvreugde. Herstel en onderhoud is geen kostenpost, 
maar een essentiële investering die zich in tientallen jaren terugbetaalt in levensvreugde, 
veiligheid en gezondheid. Alleen bij achterstallig onderhoud en het langs elkaar heen werken 
binnen de verschillende domeinen is het verspilling van geld. Bewoners van de Nieuw Bussum-
merweg vragen herstel en onderhoud te plegen aan deze groene as, de fantastische entree van 
Huizen voor alle inwoners en bezoekers. Veilig is de weg echter niet met zwaar werkverkeer dat 
dagelijks te hard door de straat dendert. Mevrouw Vosters roept op om na het zomerreces een 
groen, duurzaam en integraal herstelplan vast te stellen en de noodzakelijke financiering hier-
voor op te nemen in de komende begroting. Daarnaast wordt gevraagd om voor Huizen structu-
reel meer budget voor groenonderhoud beschikbaar te stellen. 
 
De heer Bource (SGP) erkent het belang van bomen, maar hij wijst er wel op dat op het moment 
dat de laanstructuur wordt teruggebracht, dit tijd kost en wellicht gefaseerd gedaan zal moeten 
worden, waar hij een voorstander van zou zijn. De ambities zijn mooi en worden onderschreven, 
maar wellicht zijn ze niet allemaal haalbaar. 
 
Mevrouw Vosters is het eens met een gefaseerde invoering en een integrale aanpak. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) dankt de inspreekster voor haar hartstochtelijke betoog. Zij is 
benieuwd naar het tijdpad, maar het is duidelijk dat er spoed moet worden gezet achter het 
ontwerp zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) dankt mevrouw Vos ook voor haar mooie woorden. Zij kijkt ook 
uit naar de plannen en hoopt op een reactie van de wethouder. 
 
De heer Holtslag (VVD) constateert dat op het moment dat met buurtbewoners wordt gesproken 
er toch wordt gekapt. Wat is de ervaring van mevrouw Vos met de gemeente als betrouwbare 
partner? 
 
Mevrouw Vosters zegt dat bomen van honderd jaar die worden gekapt veel emotie oproepen. 
Het was echter ook duidelijk dat de bomen ziek waren hoewel het de vraag is of de kap niet had 
kunnen wachten tot de participatie van 9 juli a.s. Hoewel het participatieproces tot nu toe best 
goed is verlopen, is het teleurstellend dat op vrijdag is gecommuniceerd dat de kap van de 
bomen de dinsdag erna zou plaatsvinden. 
 
De heer Holtslag (VVD) heeft met bewoners op de Nieuw Bussummerweg gesproken die zeker 
niet tevreden zijn over de participatie en het gevoel hebben dat ze voor een fait accompli zijn 
gesteld. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe de overheid hier met de burgers omgaat. 
 
De heer Bource (SGP) is het eens met mevrouw Vosters en de heer Holtslag dat de communi-
catie zo kort van tevoren niet correct is. In 2017 is hij met een boomdeskundige langs de bomen 
gegaan en de conclusie destijds was al dat veel van de bomen ziek waren. 
 
De heer Holtslag (VVD) kent dit rapport en hierin wordt zeker niet gesteld dat de bomen op korte 
termijn gekapt zouden worden. 
 
De heer Rebel (CDA) wijst erop dat de inspraak gaande is en dat de discussie over de bomen 
elders moet worden gevoerd. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie ook de vraag had willen stellen over 
structureel budget vrijmaken voor het groenonderhoud. Aan de wethouder vraagt hij hoe het zit 
met de kap van bomen tijdens het broedseizoen. 
 
Mevrouw Vosters stelt dat de bomen inmiddels zijn gekapt en zij pleit ervoor om er zo spoedig 
mogelijk voor te zorgen dat er een goed herstelplan ligt. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is ook geschrokken van de kap van de bomen en het 
bevreemdt haar niet dat bewoners die participeren bezwaren hebben tegen de korte termijn 
communicatie. De projectleider is bij mevrouw Vosters geweest en hoe staat zij nu tegenover dit 
project? 
 
Mevrouw Vosters stelt dat de lange periode dat het dossier al speelt duidelijk maakt hoe moeilijk 
het is. Zij heeft wel respect voor het lef van de wethouder die besluit om de bomen te kappen, 
maar tegelijkertijd zegt te gaan zorgen voor een herstelplan. Zij hoopt dat het participatieproces 
in het vervolg nog wat soepeler zal lopen. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt het mooi dat mevrouw Vosters ondanks de 
emotie zo positief in het dossier staat en meedenkt. Zij is heel benieuwd naar de antwoorden 
van de wethouder. 
 
De voorzitter zegt dat de wethouder bij agendapunt 10 zal antwoorden als de schriftelijke vragen 
van de VVD behandeld zullen worden. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. 
 

4. Wensen nieuw beleid 2021 (inclusief relevante deel Memorie van Antwoord 
 van het college) 
De heer Bartlema (VVD) wil  graag bezien of de theaterroute behouden kan blijven en kondigt 
aan dat de VVD in de Begrotingsraad wellicht met een motie zal komen om te zoeken naar een 
dekking voor subsidie aan de Theaterroute. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) begrijpt de redenen waarom de Theaterroute op dit moment niet 
wordt gehonoreerd. Aan de andere kant is er ook veel coronageld ontvangen voor cultuur en de 
vraag is of er wellicht wel subsidie beschikbaar is als de Theaterroute met een nieuw concept 
komt. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) kent inmiddels de overwegingen dat er geen budget is, maar 
zij vraagt hoe de wethouder dit afzet tegen de vastgestelde Cultuurnota. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of de heer Bartlema kan ingaan op het volgens hem aanwezige 
budget voor de activiteit. 
 
De heer Bartlema (VVD) stelt dat het een waardevol evenement is en VVD wil extra kijken naar 
mogelijkheden. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) adviseert om te kijken naar de toeristenbelasting. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft bij de aanvraag van de subsidie de 
bijbehorende begroting gemist en snapt de collegebenadering  wel. 
 
Wethouder Verbeek begrijpt de oproep voor de waarde van de Theaterroute die zij deelt, maar 
het beschikbare cultuurbudget is zeer gering. Een structurele subsidie van € 15.000,00 per jaar 
laat het budget niet toe. De coronagelden zijn door OCW beschikbaar gesteld om culturele 
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organisaties te helpen om de geleden schade te compenseren. Het lijkt er niet op dat de 
Theaterroute op dit moment aan de coronavoorwaarden kan voldoen. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt of de regels waar de wethouder naar verwijst door 
Huizen of door een hogere overheid zijn opgelegd. 
 
Wethouder Verbeek antwoordt dat de gemeente heeft gekeken naar regelgeving die past binnen 
het subsidiebeleid dat in Huizen wordt gevoerd. OCW heeft het redelijk vrij gelaten aan gemeen-
ten om dit in te vullen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of ook is gekeken naar andere mogelijkheden dan een 
structurele subsidie om de subsidie niet structureel te laten zijn of wellicht een deel toe te 
kennen. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat dit inderdaad is bekeken. De Theaterroute heeft al twee jaar een 
incidentele subsidie ontvangen en dit kan eigenlijk slechts twee keer worden gedaan. Voor dit 
jaar is een uitzondering gemaakt voor een bedrag van € 2000,00.  
 
Mevrouw Van Werven (D66) begrijpt dat de coronagelden voor 2021 besteed kunnen worden. 
Zij hoopt dat veel organisaties hier gebruik van zullen maken, zodat in het najaar een opleving 
van de culturele sector kan worden verwacht. 
 

5. Meerjarenonderhoudsplanning 2021 t/m 2025 voor infrastructuur en rioolexploitatie 
De voorzitter meldt dat er twee geheime bijlagen bij dit agendapunt zijn. Als hier inhoudelijke 
vragen over zijn, moet het onderwerp in de beslotenheid worden behandeld. 
 
De heer Bource (SGP) heeft zorgen over de voorziening infrastructuur en de status van wegen. 
Hij hoort hier graag een reactie op van het college. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat vorig jaar een motie van VVD en ChristenUnie is 
aangenomen over een rapportage van de stand van zaken van het wegbeheer. Deze zou in de 
commissie van juni 2021 aan de orde komen en de vraag is wanneer deze rapportage komt. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) adviseert het college om de werkzaamheden aan 
de wegen zo spoedig mogelijk op te pakken, omdat de bouwkosten de komende jaren steeds 
hoger zullen worden. 
 
De heer Ribberink (VVD) is ook benieuwd naar het niveau van het onderhoud van de wegen en 
de riolering en naar de middels een motie gevraagde rapportage. Is het budget dat wordt 
uitgetrokken voor het onderhoud voldoende en zijn de kosten beheersbaar? Een tweede vraag 
is of de toegezegde rapportage jaarlijks terugkeert, zodat een vergelijking kan worden gemaakt. 
Na vernieuwing van het riool in wijk 1276 zou er worden vergroend. Wat is de huidige status? 
 
De heer Gencer (PvdA) sluit zich aan bij het verzoek om een rapportage. Ook is hij benieuwd 
naar de status van de buurt Stad en Lande. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft het idee dat de stand van de wegen jaarlijks 
achteruit gaat. 
 
Wethouder Verbeek deelt mee dat 18 juni a.s. een uitgebreide mededeling volgt in antwoord op 
de motie Wegbeheer. Deze kan in de volgende commissie FD worden behandeld. 
Er komt ook een mededeling over Stad en Lande. Voor een integrale herinrichting van de 
openbare ruimte in de wijken Stad en Lande Noord, Zuid en Bovenweg is een inventarisatie 
gedaan. Deze wijkoverstijgende benadering zorgt ervoor dat bij de planvorming kan worden 
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gewerkt aan maatregelen die rekening houden met wateroverlast en klimaatadaptatie. Als eerste 
wordt begonnen met de uitwerking van de planvorming van Stad en Lande-Zuid. Dit betreft een 
integrale inrichting voor de hele wijk. 
De wethouder neemt de opmerking van de heer Schaap ter harte. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat het prettig was geweest als de mededeling over Stad en Lande 
bij de stukken van vandaag zou zijn gevoegd. 
 
De heer Ribberink (VVD) hoopt dat de toegezegde mededeling naar aanleiding van de motie 
ook de rapportage bevat die jaarlijks kan worden verstrekt met indicatoren voor het niveau van 
onderhoud. 
 
Wethouder Verbeek antwoordt op de vraag van de heer Gencer dat het helaas niet mogelijk was 
om de mededeling bij de stukken van vandaag te voegen. 
Het streven is inderdaad een jaarlijkse rapportage met indicatoren. 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp wordt geagendeerd voor de komende raad. 
 

6. Uitgangspunten herschikking welzijnslocaties 
 
Commissie 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt punt 5 aan de orde: het per 1 januari 2022 onttrekken aan de 
maatschappelijke bestemming van de locatie Trompstraat 1 en deze locatie slopen en geschikt 
maken als woningbouwlocatie. Zij verzoekt de wethouder een reactie te geven op het voorstel 
van de heer Kok. Is overwogen om in plaats van de Trompstraat 1 ’t Vuronger in te leveren en 
hoe staat hij hier tegenover? 
Veel van de besluiten zijn gebaseerd op uitkomsten van een onderzoek dat voornamelijk bestaat 
uit gesprekken en werkbezoeken, maar er is geen rapport. Dit maakt het moeilijk om een 
afweging te maken. D66 is uitgegaan van het idee minder zorg, meer welzijn en hieruit vloeit 
voort om zuinig om te gaan met welzijnslocaties. Op dit moment is er 1300 m2 op De Draaikom 
en dit zou teruggaan naar 800 m2 terwijl hier veel activiteiten zijn. Het Geheugenhuis heeft 
bijvoorbeeld aangegeven behoefte te hebben aan een tweede huis, maar gezien de geringe 
capaciteit lijkt er al nauwelijks ruimte voor het eerste Geheugenhuis. 
Naar aanleiding van de vele gestelde vragen, is een rapport van Versa gestuurd waaruit blijkt 
dat de verwachting is dat voor de toekomst wellicht behoefte is aan meer welzijn. 
Een voorstel is om Holleblok in te leveren als onderwijsbestemming. De prognose is dat er te 
weinig gebruik zal worden gemaakt van het schoolgedeelte, dus op zich is dit begrijpelijk. Het is 
echter bekend dat leerlingenprognoses grillig zijn. Een voorstel van D66 is om de beneden-
verdieping voor een periode van tien jaar niet meer aan te merken als onderwijsbestemming. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) begrijpt de herbeschikking aangezien moet worden 
bezuinigd. Positief is dat een eventuele opbrengst van woningbouw los staat van de voorstellen 
en dat de bewoners van de Jan van Galenstraat en de Tromstraat nog een halfjaar respijt 
krijgen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt het college om te reageren op de insprekers. Op welk 
niveau gaat de participatie plaatsvinden voor de Trompstraat en de Jan van Galenstraat? 
Het is begrijpelijk dat uitstel wordt gevraagd voor de Clusterschool in verband met het aantal 
leerlingen, maar het is wel jammer omdat het project al lang loopt en de geschiedenis leert dat 
nieuwbouw vaak veel nieuwe leerlingen aantrekt. Het is goed dat de gelden voorlopig gereser-
veerd blijven. 



 

 
Datum: 25-06-21 Blad: 9 
 

CDA heeft ook zorgen over de locatie op de Draaikom. De keuze om Jeugd en Gezin samen te 
voegen is een logische, maar hoeveel ruimte blijft over voor de activiteiten van Tijd voor 
Meedoen en het Geheugenhuis? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is ook benieuwd naar de reactie van de wethouder naar aanlei-
ding van de inspraak over de Trompstraat. GroenLinks was in de veronderstelling dat alle 
omwonenden en betrokkenen van de mogelijke bouwlocaties zouden zijn geïnformeerd en dat 
alleen de Kalmoes een uitzondering was. 
De maatschappelijke bestemming van de Tromstraat wordt er vanaf gehaald. Wat betekent dit 
voor de huidige gebruikers en hoe worden zij ondersteund in het vinden van een andere maat-
schappelijke locatie? 
Alle huidige en toekomstige activiteiten moeten gaan plaatsvinden in bestaande wijkcentra. De 
wijkcentra laten echter weten dat er nauwelijks ruimte is voor nieuwe activiteiten, omdat de 
beschikbare ruimte al te frequent wordt gebruikt. Wat betreft ’t Vurongen wordt enerzijds gepleit 
voor niet slopen omdat het een van de bestlopende wijkcentra is, maar anderzijds wordt gesteld 
dat er open plekken zijn in dit wijkcentrum. GroenLinks is er niet van overtuigd dat er in de huidi-
ge wijkcentra voldoende ruimte is om aan de toekomstige activiteiten onderdak te bieden. Om 
intensievere zorg te voorkomen, zou juist meer geïnvesteerd moeten worden in wijkcentra. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) denkt dat het ruimtegebrek van welzijnsorganisaties wordt opgelost 
door alle beschikbare ruimtes flexibeler te gaan gebruiken. Dan zal er volgens het voorstel voor 
alle huidige en toekomstige activiteiten ruimte zijn. Alle peuterspeelzalen in de wijkcentra zijn 
inmiddels gestopt waardoor bijvoorbeeld ruimte vrij is gekomen. Door het afstoten van de locatie 
aan de Trompstraat komt hier ruimte vrij voor de nodige sociale woningbouw en komt geld 
beschikbaar om de al lange tijd gewenste nieuwbouw op de Draaikom te realiseren. De andere 
wijkcentra blijven behouden voor hun belangrijke functies. 
Is op de Draaikom ook gekeken naar een variant van een wijkcentrum met woningbouw 
erboven? 
Tot slot complimenteert zij het college met de participatieparagraaf met een duidelijk aangege-
ven niveau van participatie. 
 
De heer Ribberink (VVD) sluit zich aan in het verzoek te reageren op de insprekers. 
Het is een goed uitgangspunt om ook te kijken naar inkomsten binnen welzijnslocaties. Uitstel 
van de Koers lijkt een logische stap gezien de ontwikkelingen. 
Het bevreemdt hem dat er volgens Versa leegstand is in de wijkcentra terwijl deze gezien het 
principe minder zorg, meer welzijn, vol zouden moeten zitten. 
Een algemene vraag is of het logisch is om alle financiering te koppelen. 
Op de Draaikom wordt een nieuw wijkcentrum gebouwd. Hoe staat dit in verhouding tot de 
huidige leegstand? 
In de financiële paragraaf staan zeer hoge stichtingskosten per vierkante meter. Is hier 
gebruikgemaakt van een benchmark? 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) ziet nergens de kosten voor de nieuwbouw op de 
Draaikom. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt hoe ervoor wordt gezorgd dat mensen blijvend 
terecht kunnen voor activiteiten als welzijnslocaties worden opgeheven. 
Welke mogelijkheden zijn er voor de combinatie van welzijn en woningbouw op de Draaikom? 
Ook Leefbaar Huizen hoort graag een reactie op de inspraak over de Trompstraat. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) mist een onderzoek wat betreft welzijn en zorg. Van mevrouw 
Van Werven begrijpt zij dat er geen echt rapport is, maar om een goede afweging te kunnen 
maken, is het wel belangrijk om inzicht te hebben in de resultaten van het onderzoek. 
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Een voorstel naar aanleiding van wensen van de organisaties bleek niet mogelijk en daarom is 
gekozen voor de insteek wat in de locaties kan worden gehuisvest. Wordt in dat geval vanuit de 
visie gewerkt of staan de kosten en de bezuiniging op de eerste plaats? Zorgt het huidige voor-
stel inderdaad voor het preventieve spoor of zullen er op termijn hogere kosten uit de Wmo 
voortvloeien? Het onderzoek zal wellicht de langetermijnvisie voor de welzijnslocaties duidelijk 
hebben gemaakt, maar nu is dat niet bekend. 
De financiering is gericht op de realisering van de nieuwbouw op de Draaikom. Is de ruimte van 
800 m2 ingegeven door de financiën of is dit wat nodig is aan voorziening? Hiermee samenhang-
end is de vraag of er genoeg ruimte is voor functies die hier een plek moeten krijgen. Het nieuwe 
gebouw wordt aanzienlijk kleiner dan het bestaande waardoor er letterlijk meer ruimte ontstaat 
op de Draaikom. Wat gebeurt er met deze ruimte? Ook ChristenUnie vraagt zich af of is overwo-
gen om een laag woningbouw toe te voegen. 
Een andere vraag is hoeveel risico’s er zijn met deze financieringsconstructie. 
Het blijft onduidelijk of de lijst met woningbouwlocaties de mogelijkheden aangeeft of dat het 
eigenlijk om een besluit gaat dat dit woningbouwlocaties zijn. In de praktijk lijkt dit laatste het 
geval te zijn. Wat is de reden om de Trompstraat te onttrekken aan de maatschappelijke 
bestemming? Wellicht zou het beter zijn om eerst een plan te hebben en daarna een besluit te 
nemen over de bestemming. 
De participatie voor de Draaikom staat goed beschreven, maar hoe staat het met de participatie 
voor de Trompstraat en de Jan van Galenstraat? 
 
De heer Bource (SGP) leest in punt 2 bestaande en toekomstige wensen realiseren in bestaan-
de wijkcentra. Dit suggereert dat het allemaal is onderzocht en mogelijk is. Als dit het geval is, is 
dat goed nieuws. 
Ook SGP heeft bij de Draaikom aan woningen gedacht, maar hierbij is inderdaad de vraag hoe 
het met het Geheugenhuis gaat. 
SGP kan zich vinden in een woningbouwlocatie voor de Trompstraat, maar wel met randvoor-
waarden. Een woningbouwlocatie zonder kaders is een lastige overweging. Ook lijkt het partici-
patieproces niet zo netjes verlopen. 
Als het mogelijk is om de benedenverdieping van Holleblok aan de onderwijsbestemming te 
onttrekken, is dit een goede ontwikkeling. Wel sluit de heer Bource zich aan bij de opmerking 
van D66 dat het wellicht slimmer is om dit voor een bepaalde periode te doen. 
 
College 
 
Wethouder Hoelscher memoreert dat de raad zelf opdracht heeft gegeven tot een onderzoek 
naar herbeschikking van welzijnslocaties. Er ligt nadrukkelijk geen voorstel voor bouwen op de 
Jan van Galenstraat en de Trompstraat. Voorstellen hiervoor zullen volgen en hierbij zal ruime 
aandacht zijn voor burgerparticipatie. Nieuwbouw voor de Draaikom staat wel in het 
voorliggende voorstel en hiervoor ligt dan ook een verdergaand traject voor burgerparticipatie. 
Het pand op de Draaikom is versleten en door alles aan elkaar te knopen, is het gelukt om te 
komen tot een structurele dekking van de kapitaallasten voor een wijkgebouw van 800m2. Jeugd 
en Gezin zal hier gebruik van maken en een deel is beschikbaar voor een buurthuisfunctie. Per 
1 juli a.s. zal de subsidie voor Tijd voor Meedoen stoppen Wel zal worden geprobeerd om de 
activiteiten voor Tijd voor Meedoen zo veel mogelijk voort te zetten, maar dit zal niet per se op 
deze locatie zijn. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) is blij met deze laatste toevoeging, omdat deze activiteiten er al 
zijn. Een buurtcentrum is belangrijk voor de buurt en het gaat hier om activiteiten die zijn 
bedoeld voor de buurt. 
 
Wethouder Hoelscher is met mevrouw Van Werven eens dat de buurthuisfunctie hier in stand 
moet blijven. Door slimmer samen te werken, is het echter mogelijk om veel efficiënter met 
ruimte om te gaan. Op momenten dat Tijd voor Meedoen is gesloten, staat het buurthuis leeg. 
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Een aantal locaties wordt inderdaad aan de maatschappelijke bestemming onttrokken, maar 
voor bijvoorbeeld de Jan van Galenstraat is het gelukt om voor alle gebruikers een andere 
locatie te vinden. In de Trompstraat is de huur van BALA opgezegd en dat betekent dat deze 
locaties vrij komen. Daarnaast zijn de peutelspeelzaalactiviteiten van Versa gestopt. Hierdoor 
komt in een aantal buurthuizen ook ruimte vrij. Op de eerste verdieping van Holleblok zal ook in 
de toekomst ruimte blijven om fluctuaties van leerlingenaantallen op te vangen. Onderzoek heeft 
plaatsgevonden door overleggen met alle partijen binnen de welzijnssector. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zou het wel prettig vinden als er een verslag van een onderzoek 
naar de raad komt. 
 
Wethouder Hoelscher licht toe dat de uitkomst hiervan zijn weerslag heeft gekregen in het voor-
stel. Ambtelijk kan een verslag worden geschreven over alle gesprekken, maar de conclusie is 
dat met de welzijnslocaties die overblijven ruimschoots voldoende capaciteit is om de vraag nu 
en in de toekomst op te vangen door slimmer te gaan samenwerken. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) gaat er vanuit dat op het moment dat er gesprekken 
en onderzoeken plaatsvinden, hiervan ook rapportages worden gemaakt en dat er op basis 
daarvan een voorstel wordt geschreven. Als deze verslagen er niet zijn, op basis waarvan is het 
voorstel dan gemaakt? 
 
Wethouder Hoelscher legt uit dat er ambtelijk overleg met het bestuur is geweest, met de ver-
schillende wethouders en uiteindelijk is dat de input geweest voor dit voorstel. Het is mogelijk 
om ’t Vurongen te sluiten, maar dit heeft wel weer gevolgen voor de capaciteit in het oude dorp. 
Er komt nu samenwerking tussen Versa Welzijn en het Dienstencentrum en vanaf 2023 zal een 
andere relatie met gebruikers van het Dienstencentrum worden aangegaan, zodat dit ook meer 
richting gewone welzijnsinstelling gaat. Het voorliggende voorstel betekent geen enkele conces-
sie op het aantal vierkante meters dat nodig is voor het welzijnswerk volgens het principe minder 
zorg, meer welzijn en meer zorg dichterbij. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) begrijpt dat de wethouder een conclusie trekt uit de diverse 
gesprekken en overleggen die zijn gevoerd, maar hoe kan de raad dit doen zonder verslagleg-
ging? Wellicht zijn er nadelen of onbenutte kansen die nu niet zijn belicht. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft de wethouder horen zeggen dat het goed is dat mensen 
langer thuis kunnen blijven wonen en zij onderstreept dit. Het is echter ook belangrijk voor 
mantelzorgers om af en toe ontzorgd te worden en het is ook belangrijk voor dementerenden om 
onder de mensen te blijven. Het idee was om een tweede Geheugenhuis in Huizen neer te zet-
ten, omdat hier behoefte aan was. Als verzekeraars hieraan mee willen betalen, kan misschien 
de locatie op de Draaikom wat groter zijn, zodat het Geheugenhuis hier wel een plaats kan 
hebben. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat verzekeraars investeren in zorg en niet in gebouwen. 
Vooralsnog is er geen sprake van een tweede Geheugenhuis. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat een tweede Geheugenhuis wordt genoemd in de 
programmabegroting 2022. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat dit als mogelijkheid is genoemd. Vooralsnog is uit gesprekken 
met Versa gebleken dat er geen behoefte is aan een tweede Geheugenhuis. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vindt het merkwaardig dat in de programmabegroting 2022 staat 
dat de verwachting is dat voor de middellange termijn een tweede Geheugenhuis heel goed zou 
kunnen werken en dat kostenbesparingen hierdoor hoger zouden kunnen worden. 
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Wethouder Hoelscher zegt dat de middellange termijn niet over de eerstkomende jaren gaat. 
Alle ontwikkelingen samen zullen eventueel op middellange termijn gevolgen kunnen hebben 
voor een twee Geheugenhuis. De inschatting is dat zelfs een tweede Geheugenhuis binnen de 
voorgestelde capaciteit kan worden opgevangen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt het woord efficiëntie haaks staan op welzijn. Wijkcentra 
hebben allemaal hun eigen activiteiten en doelgroep en zij denkt dat hier weinig dubbelingen in 
zitten. 
 
Wethouder Hoelscher heeft met efficiency geen geld, maar het gebruik van vierkante meters 
bedoeld. De winst die hier kan worden gemaakt, maakt het mogelijk om straks te komen tot 
nieuwbouw van de Draaikom. 
In het onderzoek is gekeken naar de huidige stand van zaken, vervolgens is overlegd met alle 
partners op het gebied van welzijn en hieraan zijn conclusies verbonden. Jeugd en Gezin is een 
partij die een belangrijke rol speelt in het voorveld. 
De toegankelijkheid is een punt van constante aandacht. Voor ’t Vurongen is deze voldoende 
geregeld en het nieuwe gebouw in de Draaikom zal volstrekt toegankelijk zijn. 
Een combinatie met woningen is zeker mogelijk, maar dit is een volgende fase waar de raad zo 
spoedig mogelijk bij betrokken zal worden. Ook zal dit onderwerp zijn van burgerparticipatie. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) constateert dat er in een later stadium wordt bekeken welke 
combinaties met woningbouw mogelijk zijn. Tegelijkertijd wordt voor de Trompstraat wel al 
bekeken hoe dit gefinancierd kan worden. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat de Tromstraat alleen wordt onttrokken aan de maatschappelijke 
bestemming. Zaken als sloopkosten zijn niet in het voorstel meegenomen en hiervoor zal nog 
een voorstel volgen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt op welke manier bewoners worden betrokken bij de 
Trompstraat en de Jan van Galenstraat. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) concludeert dat de participatie eigenlijk al is begonnen, omdat 
de mensen een brief hebben ontvangen. 
 
Wethouder Hoelscher licht toe dat op het moment dat het voorstel klaar was voor behandeling in 
de raad, de brieven aan de omwonenden zijn gestuurd zodat zij niet worden overvallen door 
artikelen in de media. De participatie rondom de woningbouw is de toekomst. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft insprekers gehoord die zich hier zorgen over maken. 
 
Wethouder Hoelscher begrijpt deze zorgen en de raad kan er vanuit gaan dat het college 
uitgebreid aandacht zal besteden aan participatie. 
 
Het verschil tussen 1300 m2 en 800 m2 is groot, maar door beter samen te werken zal ook de 
buurthuisfunctie worden behouden. 
De schoolcapaciteit op de Holleblok is niet gerelateerd aan de leerlingenaantallen van de afge-
lopen twee jaar, maar gaat over een veel langere periode. De inschatting is dat deze voldoende 
zal zijn, maar bovendien is er op de eerste verdieping eventueel ruimte om extra capaciteit toe 
te voegen. 
De stichtingskosten komen voort uit een berekening van Res & Smit, maar hier wil de wethouder 
in de openbaarheid niet op ingaan. Ditzelfde geldt voor de vraag van Fractie Transparant Huizen 
die bovendien zeer technisch is. 
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De heer Ribberink (VVD) heeft met zijn vraag bedoeld of het bedrag past in een benchmark voor 
dezelfde gebouwen. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat de berekening is gemaakt door een externe partij die is gespecia-
liseerd op dit gebied. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, zal de berekening geactuali-
seerd moeten worden. 
Het vertrekpunt was om door een herschikking van welzijnslocaties middelen te vinden voor een 
structurele dekking van de exploitatielasten. Met het voorstel wordt het aantal vierkante meters 
minder, maar door intensiever gebruik en betere samenwerking leidt het uiteindelijk tot een beter 
resultaat. 
Het preventieve spoor blijft heel belangrijk en het is de bedoeling om veel meer bij mensen thuis 
te doen. 
 
Commissie – tweede termijn 
 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft gevraagd of het een mogelijkheid zou zijn om de Trompstraat 
als welzijnslocatie te laten bestaan en een andere locatie in het oude dorp op te heffen. 
 
Wethouder Hoelscher antwoordt dat dit zeker is overwogen. Er zijn mogelijkheden om bij een 
aantal activiteiten samen te werken. Versa Welzijn heeft bovendien aangegeven dat ’t Vurongen 
eigenlijk het meest succesvolle buurthuis is. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zou als raadslid graag wat overwegingen willen lezen, zodat de 
raad de keuzes beter kan begrijpen. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat het begin van het verhaal de nieuwbouw van de Draaikom is 
geweest. Hierover moet hoe dan ook een besluit worden genomen. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) wijst erop dat de raad een controlerende functie heeft. 
Zij zou graag een samenvatting zien van de gesprekken die met de verschillende partijen zijn 
gevoerd. 
 
Wethouder Hoelscher brengt in herinnering dat het college een opdracht heeft gekregen om te 
komen tot een herschikking van de welzijnslocaties die het mogelijk maakt om nieuwbouw op de 
Draaikom te realiseren en deze opdracht heeft het college uitgevoerd. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat zij naast een financiële afweging ook wil weten wat aan 
welzijn wordt ingeboet terwijl is besloten om van minder zorg naar meer welzijn te gaan. 
 
Wethouder Hoelscher licht toe dat het meer de kant op moet gaan van vraaggestuurde welzijns-
organisaties. Uiteindelijk gaat het niet om het aantal vierkante meters, maar wat met de ruimte 
wordt gedaan. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt dat de raad erop moet vertrouwen dat het college de gesprekken 
uitvoerig heeft gevoerd en dat de gebruikers input hebben gegeven. Er zijn nog altijd veel tijden 
waarop centra niet worden gebruikt en daarom is een herschikking niet meer dan logisch. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) begrijpt dit helemaal, maar zij zou dit graag terugvinden in het 
rapport. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) licht toe dat het niets te maken heeft met een gebrek 
aan vertrouwen in de wethouder of het college, maar de raad zal toch zaken moeten controleren 
en zonder onderbouwing is het niet duidelijk of het een goed voorstel is. Zij vraagt niet om een 
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uitgebreid verslag, maar om een samenvatting om te laten zien waarop de keuzes zijn 
gebaseerd. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) denkt dat de wethouder wellicht een overzicht kan verschaffen met de 
partijen waarmee is gesproken. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft ook behoefte aan de uitkomsten van de gesprekken en 
aan de prognoses. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) onderschrijft de argumenten van voorgaande sprekers om de 
controlerende taak van de raad goed uit te kunnen voeren. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat het college de opdracht van de raad heeft uitgevoerd. Als hij de 
raad een rapport van elke fase van het voorstel had moeten overleggen, was dit gedaan. Als de 
raad dit wenst, zal dit alsnog gebeuren. Het zal dan gaan om een kort gespreksverslag dat heeft 
plaatsgevonden met Versa. Wat nu in het voorstel staat, kan rekenen op de steun van alle 
betrokken partijen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) heeft begrepen dat er naast meer samenwerking ook meer 
activiteiten thuis gaan plaatsvinden. 
 
Wethouder Hoelscher legt uit dat er meer samenwerking en activiteiten thuis zullen plaatsvin-
den. Het gaat om een geheel van maatregelen dat ertoe leidt dat mensen met dementie drie tot 
zes maanden langer thuis kunnen blijven wonen, wat beter is voor hun eigen ontwikkeling. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vraagt of dit om extra activiteiten zal gaan of dat deze nu ook al 
plaatsvinden. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat in samenwerking met allerlei partijen wordt gekeken naar nieuwe 
activiteiten. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) kondigt een motie aan voor de woningbouw op de locatie van de 
Draaikom die straks vrijkomt. 
 
De heer Ribberink (VVD) heeft begrepen dat meer inkomsten uit de welzijnslocaties 
gegenereerd moeten worden en hij vraagt zich af of het geen geld extra kost als Jeugd en Gezin 
met 400 m2 in de nieuwbouw van de Draaikom komt. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat Jeugd en Gezin juist een van de financiële pijlers is waarop 
de nieuwbouw drijft. Alles komt op één plek en dit is ook goed voor de herkenbaarheid van 
Jeugd en Gezien dat nu over verschillende locaties verspreid zit, 
 
De heer Ribberink (VVD) constateert dat de opbrengst van Holleblok wordt opgeteld bij een 
welzijnslocatie. Hij vraagt of het gebruikelijk is om de opbrengst van maatschappelijk vastgoed 
op te tellen bij een welzijnslocatie. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat peutelspeelzaalwezen ook een maatschappelijke bestemming is. 
Het een sluit het ander niet uit. De afgelopen maanden zijn er meerdere verzoeken geweest van 
verschillende commerciële partijen die op zoek zijn naar ruimte. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) zal de technisch vragen ambtelijk stellen. Hij is er 
voorstander van dat op de locatie van het oude gebouw seniorenwoningen komen. 
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Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of zij goed heeft begrepen dat met 400 m2 voor Jeugd 
en Gezin op de Draaikom er nog slechts 400 m2 over is voor de resterende activiteiten. 
 
Wethouder Hoelscher denkt dat ook hier moet worden gekeken naar medegebruik ’s avonds in 
de ruimte van Jeugd en Gezin dat dan is gesloten. Ook komen er vierkante meters vrij als het 
Geheugenhuis verhuist. 
 
De heer Bource (SGP) is geïnteresseerd in de motie van PvdA voor woningbouw op de 
Draaikom. Ook wil de SGP kijken naar een voorstel voor de Trompstraat als woningbouwlocatie. 
 
Wethouder Hoelscher verzoekt PvdA en SGP om de moties in zo algemeen mogelijke opdracht-
vorm te gieten, omdat anders voorbij wordt gegaan aan de eigen wensen ten aanzien van 
burgerparticipatie. 
Alle partijen waarmee is gesproken, worden in het raadsvoorstel genoemd. Hij zal bekijken of 
het qua ambtelijke capaciteit lukt om een overzicht te verstrekken van de inhoud van deze 
gesprekken voor behandeling van de voorjaarsnota. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft voldoende informatie en neemt het mee terug 
naar de fractie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wacht het rapport af. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) sluit zich hierbij aan. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) neemt het ook mee terug naar de fractie. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) neemt het ook mee terug naar de fractie. 
 
De heer Ribberink (VVD) ziet het rapport graag tegemoet en neemt het mee terug naar de 
fractie. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) zal zijn technische vragen stellen en als de 
antwoorden positief zijn, kan hij met het voorstel instemmen. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) neemt het mee terug naar de fractie en ziet het 
rapport graag tegemoet. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft nog niet voldoende informatie en wacht het rapport af. 
 
De heer Bource (SGP) behoudt zijn standpunt nog even voor. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat hij geen rapport zal overleggen, maar een overzicht van de 
inhoud van de gevoerde gesprekken. 
 

7. Voorjaarsnota 2020 
 
De heer Cnossen (directeur bedrijfsvoering) meldt dat een paragraaf bedrijfsvoering in de voor-
jaarsnota ongebruikelijk is voor de gemeente. Het verzoek is om voor dit jaar € 133.000,00 extra 
ter beschikking te stellen en dit verzoek licht hij in een presentatie toe. Een van de knelpunten is 
dat de capaciteit niet in evenwicht is met de externe ontwikkelingen en ambities waaronder ICT. 
Een ander punt is dat de primaire dienstverlening onvoldoende is vastgelegd in (digitale) 
werkprocessen wat volgens een nieuwe wet verplicht zal zijn. 
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De gemeente wil dat de dienstverlening aan inwoners in alle primaire processen centraal blijft 
staan, dat de gemeente zelfstandig is, proactief invloed blijft uitoefenen op de regionale 
ontwikkelingen en een aantrekkelijke samenwerkingspartner is. 
Het hele proces van de bedrijfsvoering zal worden begeleid door een externe adviseur waarvan 
de raad middels een onderzoeksrapport kennis kan nemen. 
De planning is dat de conceptopdracht van de externe organisatiescan voor de zomer wordt 
voorgelegd aan het college. Na de zomer wordt een definitieve opdracht voorgelegd aan het 
college met offertes. Over de kosten van de organisatiescan en de onvermijdelijke uitgaven 
2022 wordt de raad tijdens de begrotingsbehandeling 2022 geïnformeerd. Het doel is dat de 
onderzoeksresultaten in het eerste kwartaal 2022 gepresenteerd worden, zodat ze bekend zijn 
bij de collegeonderhandelingen 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) vraagt of hij goed begrijpt dat de € 133.00,00 is bedoeld om een 
aantal noodverbanden aan te leggen. Vindt de externe scan al in 2021 plaats? De heer Cnossen 
heeft aangegeven dat er 270 applicaties zijn in de organisatie. Is er een centrale applicatie-
beheer afdeling binnen de gemeente? 
 
De heer Cnossen licht toe dat € 133.00,00 het saldo is dat ontbreekt om capaciteit zoals functio-
neel beheer, een business controller bij het sociaal domein en het proces specialisten intern te 
financieren. 
Er zijn vijftien kernapplicaties. Als een hiervan uitvalt, ligt alles plat. De overige applicaties zijn 
simpeler zaken als Adobe Pro. Verknoping van alle applicaties is een uitdaging. Er is wel een 
centrale informatiseringsafdeling, maar de vakafdeling moet een eigen business case maken 
over aanschaf van producten. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of het om een inhaalslag gaat en of het deels om tijdelijke 
inhuur gaat. 
 
De heer Cnossen legt uit dat de afgelopen tien jaar alles met incidenteel geld is gefinancierd. 
Bepaalde expertise heeft echter een structurele component en daarom wordt een externe scan 
gedaan. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt wat de risico’s zijn bij niet ingrijpen. 
 
De heer Cnossen constateert dat met de pensionering van een aantal mensen een stuk kennis 
en dus slagkracht verdwijnt. Er is een redelijk grote jonge instroom die moet worden opgeleid. 
Als niet wordt ingegrepen, zal er minder slag- en daadkracht mogelijk zijn. Door nu slim te 
investeren, komt de organisatie weer goed op orde. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is benieuwd of er financiële risico zijn als niet wordt ingegrepen. 
 
De heer Cnossen kan de risico’s niet financieel vertalen. Zijn ervaring is dat er steeds meer 
incidentele kosten komen als zaken niet goed zijn geborgd in het primaire proces. 
 
De heer Holtslag (VVD) stelt dat de € 133.00,00 een aanpassing is voor de begroting 2021. Voor 
de komende jaren wordt echter niets gecalculeerd terwijl het lijkt alsof er extra capaciteit bij moet 
komen. 
 
De heer Cnossen zegt dat hierover met het college is gesproken. Het probleem is dat er geen 
ruimte zit in de meerjarenbegroting. Dit is de reden dat er extern moet worden getoetst. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) maakt een vergelijking met de infrastructuur waar eenmalig een 
check wordt gedaan om de stand van zaken te peilen, zodat duidelijk is wat moet worden 
aangepakt. Geldt dit ook voor de bedrijfsvoering? 
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De heer Cnossen zou in het geval van de vergelijking zeggen dat er een beeldrapport van de 
wegen wordt opgevraagd en dat er hard wordt gewerkt aan de veiligheid en doorstroming. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) denkt dat het een continu onderdeel moet zijn van het proces en hij 
vraagt zich af of het proces de afgelopen jaren wel voldoende geborgd is geweest. 
 
De heer Cnossen stelt dat inspelen op de ontwikkelingen altijd een continu proces is. De 
afgelopen jaren is veel doorontwikkeling gedaan met incidentele budgetten. Enerzijds zijn deze 
er niet meer, anderzijds zijn er structurele componenten waarvan de Wet elektronisch bestuurlijk 
verkeer of de AVG voorbeelden zijn. Flankerende wetgeving is nodig om primaire werkproces uit 
te voeren. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) begrijpt dat de € 133.00,00 vooral voor nu is en dat de 
organisatiescan relevant is om de toekomst te bepalen. Wat is de opdracht voor de 
organisatiescan? In de commissie ABM zou wellicht de opzet hiervan besproken kunnen 
worden. 
 
De heer Cnossen zegt dat na de zomer de definitieve opdracht zal zijn gedefinieerd inclusief de 
offertes. Deze kunnen via een mededeling worden geagendeerd voor de commissie ABM. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt of het gevraagde bedrag structureel wordt in de 
toekomst. 
 
De heer Cnossen vraagt eenmalig een incidenteel bedrag, maar het structurele bedrag zou nog 
wel hoger kunnen zin. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is benieuwd of andere gemeenten met vergelijkbare 
problemen worstelen en hoe Huizen zich hiertoe verhoudt. 
 
De heer Cnossen stelt dat deze vraag extern wordt belegd bij een partij die deze 
benchmarkgegevens heeft. 
 
De voorzitter doet gezien het tijdstip (23.15 uur) een ordevoorstel of er moet worden 
doorvergaderd of dat de vergadering vrijdagavond verder moet gaan. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat vorig jaar dezelfde problematiek 
speelde en hij meent dat vooraf een oplossing voor deze uitloop bedacht had moeten worden. 
Hij pleit ervoor om vanavond niet verder te gaan. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wil doorgaan, maar zij sluit zich wel aan bij voorgaande spreker dat 
de vergadering in twee avonden belegd had moeten worden. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) wil doorgaan, maar sluit zich aan bij voorgaande sprekers. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stelt voor om een schriftelijke reactie te geven op de 
Memorie van Antwoord. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) hoopt dat de twee komende agendapunten wat korter behandeld 
kunnen worden dan de voorgaande, zodat de vergadering vanavond kan worden afgerond. 
 
De heer Holtslag (VVD) wil doorgaan. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) wil doorgaan. 
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De heer Koning (Leefbaar Huizen) wil doorgaan. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) wil doorgaan. 
 
De heer Bource (SGP) wil doorgaan, maar hij sluit zich aan bij de kritische opmerkingen van 
voorgaande sprekers. 
 
De voorzitter concludeert dat de vergadering wordt afgemaakt en hij zal het gemaakte punt 
doorgeven aan de agendacommissie. 
 
Commissie 
 
De heer Van der Pas (PvdA) concludeert dat voor het eerste punt van het raadsvoorstel, instem-
men met het financieel perspectief 2021-2025, geldt dat een aantal structurele cijfers binnenkort 
achterhaald zal zijn. Het meest waarschijnlijk perspectief is een nadelig resultaat in de komende 
jaren van 1,5 miljoen euro tot 2 miljoen euro terwijl in het raadsvoorstel ook staat dat de toezeg-
gingen van het kabinet ervoor zorgen dat het huidige tekort zal omslaan in een voordelig saldo. 
Op 16 juni jl. is tijdens het VNG-congres een motie (Krimpenerwaard) aangenomen die betekent 
dat de arbitragecommissie eigenlijk een structurele oplossing heeft voorgesteld. Heeft Huizen 
ook voor deze motie gestemd? 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) memoreert dat de wethouder in de rekeningcommissie heeft 
aangegeven dat hij zal proberen om de risicoparagraaf verder aan te vullen met cijfers. Zal deze 
gereed zijn voor de begrotingsbehandeling 2022? Met betrekking tot punt 1 van het raadsvoor-
stel staat nog een tekort in de raming van 1,5 miljoen euro. Bij de begroting voor 2022 zal hier-
over meer duidelijkheid zijn, maar betekent dit dat er een meerjarenperspectief wordt gepresen-
teerd waarbij de begroting in evenwicht is en wat zijn hier dan de consequenties van? 
De herijking van het gemeentefonds is positief ingeschat op € 322.000,00, maar er loopt nog 
een procedure met de raad voor openbaar bestuur. 
In 2020 is de ontwikkeling bij de bijstand omhoog gegaan en in 2021 omlaag. Nu wordt een 
toename geraamd van 4%. Waarop is dit gebaseerd? 
In het sociaal domein is nu een tekort van ruim € 900.000,00. Er komt een extra bedrag van het 
rijk, maar dit is incidenteel geld en gaat gepaard met extra bezuinigingen. In het stuk over het 
sociaal domein wordt gesteld dat het vooruitzicht voor 2022 relatief gunstig is en dat het de voor-
zichtige verwachting is dat het positieve saldo kan worden vastgehouden in de jaren erna. Hij 
wijst erop dat dit ook afhankelijk is van een nieuwe regering. 
 
De heer Rebel (CDA) is ervan geschrokken dat het meest waarschijnlijke perspectief door de 
jaren heen toch weer een tekort zal zijn met als grote oorzaak de doorrekening sociaal domein. 
Ook de bezuinigingsmaatregelen bij het sociaal domein staan nog op oranje. Vooralsnog is nog 
niet zeker dat er 2,5 miljoen euro vanuit het rijk komt. Voor de jaren die volgen, zijn de onder-
handelingen van het kabinet cruciaal. 
 
College 
 
Wethouder Rebel meldt dat Huizen de motie in de VNG heeft gesteund. Het is de vraag of 
voldoende bekend is als op 15 november de begroting en het meerjarenperspectief moet 
worden ingediend. 
Er zal worden geprobeerd om de cijfers in de risicoparagraaf aan te vullen bij de begroting 2022. 
Voor de commissie Sociaal Domein wordt, naar aanleiding van vragen van VVD, meer inzicht 
gegeven in de openeinderegelingen. 
De wethouder wil op dit moment niet vooruit lopen op het tekort en de maatregelen die eigenlijk 
genomen zouden moeten worden, omdat hij sterke hoop heeft dat de verantwoordelijkheden 
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naar aanleiding van de uitspraken in de Arbitragecommissie zullen worden opgepakt door het 
rijk en dat aanvullende middelen beschikbaar gesteld worden. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) vraagt of dit betekent dat er niet voor 2024 een perspectief is 
van een sluitende begroting. 
 
Wethouder Rebel antwoordt dat dit mogelijk is. Dit is afhankelijk van de uitwerking van de motie 
die gisteren op het VNG-jaarcongres is aangenomen. 
De toename van 4% voor de bijstand zal te maken hebben met de landelijke trendcijfers op 
basis waarvan de doorrekeningen worden gemaakt. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) is blij dat niet koste van alles het gat in de begroting voor 2024 
gedekt moet worden. 
 
Wethouder Rebel heeft aangegeven dat nadrukkelijk wordt bekeken hoe de situatie er op dat 
moment voor staat in de gesprekken tussen gemeenten, provincie en rijk en welke ruimte er 
wordt gegeven om wellicht af te wijken van wat gebruikelijk is en of hier wat meer coulance is. 
 
De voorzitter concludeert dat alle fracties het mee terugnemen naar de fractie. Behandeling 
vindt plaats in de raad van 1 juli a.s. 
 

8. Concept begrotingsprogramma’s 2022 inclusief relevante deel Memorie van Antwoord 
(MvA) college 
Algemeen bestuur en dienstverlening 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) leest bij het participatietraject dat het afwegingskader burger-
participatie nog niet is vastgesteld door de raad, maar wel is opgenomen in een boekje dat 
extern is verspreid. Zij vraagt zich af wat het nut van bespreking in de raad is als de teksten al 
zijn gedrukt. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) verwijst naar pagina 3 waar bij reguliere taken staat dat twee wijk-
avonden per jaar worden gehouden. In het antwoord op door PvdA gestelde vragen hierover 
wordt verwezen naar de digitale vaardigheid van de inwoners. Volgens CBS hebben 450.000 
inwoner geen internet thuis hebben en hierin is de groep 65-plussers oververtegenwoordigd. 
 
De heer Holtslag (VVD) heeft een motie ingediend om iedereen fysiek een gids te laten 
ontvangen. Juist PvdA was hier tegen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt aandacht voor mensen die thuis geen internet hebben. De 
oplossing is niet per se een stapel papier. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) gaat in op door GroenLinks gestelde vragen over het 
jongerenpanel (pagina's 8 en 9). Het doet haar deugd dat de gemeente de stem van de jeugd wil 
meenemen en zij vraagt zich in het kader van het onderzoek af wat het betekent dat er eigenlijk 
te weinig capaciteit is. 
Het aantal online enquêtes is toegenomen, maar er wordt ook ingezet op andere vormen van 
digitale participatie. Is de wethouder bereid hier op terug te komen? 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) leest weinig in de programmabegroting over hoe Huizen zich 
positioneert ten aanzien van / binnen de MRA. 
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Openbare orde en veiligheid 
 
De heer Van der Pas (PvdA) memoreert dat PvdA een schriftelijke vraag heeft gesteld over het 
vestigingsbeleid waarop is geantwoord dat hier in 2021 onderzoek naar wordt gedaan. Hij is 
benieuwd wanneer er informatie komt over het al dan niet invoeren van vestigingsbeleid. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) leest met betrekking tot de omgang met verwarde personen dat 
de zorg hiervoor een samenspel is tussen politie, gemeente, GGD en ketenpartners in de zorg. 
ChristenUnie pleit ervoor om concreet aan te geven wat voor deze mensen kan worden gedaan. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) deelt deze zorg met voorgaande spreker. Zij vult aan dat 
de digitale criminaliteit in een jaar tijd is verdubbeld en zij is benieuwd naar de resultaten van het 
regionale overleg. 
 
Beheer, inrichting, openbare ruimte 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) brengt in herinnering dat de hoop in de winter van 2020 was dat 
in de zomer van 2021 kon worden genoten van de Zomerkade. Waarom is pas in juni begonnen 
met de participatie over het strand waardoor het proces langer heeft geduurd dan de bedoeling 
was? 
Begin juli komt er een proef met een fietsstraat. Dat valt samen met het begin van de zomer-
vakantie. Hoe lang gaat de proef duren en hoe wordt dat gecommuniceerd met de bewoners? 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat PvdA een vraag heeft gesteld over groen en bomen (pagina 
25). Uit het antwoord blijkt dat het budget voor 2021 is gebruikt en dat voor 2022 geen maatre-
gelen verwacht kunnen worden. In het belang van klimaatadaptatie is het wel wenselijk dat meer 
locaties worden vergroend. Wanneer worden vervolgprojecten, inclusief de benodigde structure-
le middelen verwacht? 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft van horecaondernemers begrepen dat zij 
geen inspraak hebben gehad over de ligging van de terrassen. Zij zijn niet heel gelukkig met de 
huidige situering. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) kan het structurele budget voor groenonderhoud niet terugvinden 
in de stukken. Hoe worden bewoners betrokken bij Operatie Steenbreek? 
Wordt er gewerkt met een vaste toets voor klimaatbestendigheid bij projecten? 
 
Sociale infrastructuur 
 
Mevrouw Van Werven (D66) neemt aan dat de antwoorden op vragen over de regioconservator 
inzake samenwerking tussen de verschillende musea en de regio niet meer gelden nu er wel 
gelden beschikbaar zijn voor de regioconservator vanuit de regio en musea de rest bijbetalen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) meldt dat er veel meldingen worden ontvangen van sportvereni-
gingen die financieel in de knel komen, met name wat betreft de huur van de velden. Is het colle-
ge op de hoogte van deze problematiek bij sommige verenigingen en is het bereid om hierover 
in gesprek te gaan met de verenigingen? 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft het antwoord op haar vraag over regionale samenwer-
king tussen musea gezien, maar dit antwoord is verwarrend, omdat het niet in lijn is met de 
antwoorden op vragen van andere partijen. 
 
 
 



 

 
Datum: 25-06-21 Blad: 21 
 

Maatschappelijke ondersteuning 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) verzoekt om een geregelde terugkoppeling over de voortgang bij de 
arbeidsparticipatietrajecten, bijvoorbeeld gelijk met die over de jeugdwerkloosheid. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) constateert dat ongeveer de helft van de uitgaven voor maat-
schappelijke ondersteuning zijn. Het verbaast haar daarom dat er bij een aantal punten geen 
prestatievoorstellen en prioriteiten worden genoemd. Zij roept op om deze aanvulling zo spoedig 
mogelijk te doen gezien de grote bedragen die hiermee gemoeid zijn. Zij meent dat eerst de 
uitgangspunten vastgesteld dienen te worden. 
 
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) brengt in herinnering dat in mei jl. een digitaal onderzoek 
naar de extra camping beschikbaar zou komen. Wanneer komt dit? 
 
De heer Gencer (PvdA) refereert aan vraag 15 van PvdA over het coalitieakkoord (pagina 46). 
Hierin wordt gesteld dat actief zal worden gezocht naar nieuwe locaties en creatieve oplossing-
en zoals een proef met tiny houses of woonvormen voor ouderen. Uit het antwoord blijkt dat er 
geen concrete planvorming is, dat tiny houses een beperkte levensduur hebben en dat het geen 
goedkope vorm van wonen is. Is de commissie of raad geïnformeerd over deze conclusies? 
 
College 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat inderdaad het boekje ‘Hashtag vanaf hier’ is gepubliceerd met 
hierin een door het college voorgesteld afwegingskader. Dit is vervolgens gedeeld met de raad 
waaruit ongeveer hetzelfde is gekomen als in het boekje staat. De raad bepaalt uiteraard de 
kaders waarbinnen het college te werk zal gaan wat betekent dat er een raadsbesluit zal volgen. 
Het voornemen is om in oktober een dorpscongres te organiseren in samenwerking met 
bewoners en buurtverenigingen. Hierover volgt nog nadere informatie. 
Voor het jongerenpanel is slechts voor twee jaar financiering gevonden. Bij gebleken succes is 
het doel om dit voort te zetten en zal worden gezocht naar structurele middelen. Het voorstel dat 
er nu ligt, is gemaakt in samenspraak met jongerenwerk, scholen en een groepje dat voortkomt 
uit dansschool Laresz. Ook op het gebied van LBHTI-vertegenwoordiging wordt gesproken met 
een aantal jongeren. 
Op pagina 33 van de programmabegroting is verklaard waarom de prestaties nog niet zijn inge-
vuld. Er volgen nog enkele ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de prioriteiten en presta-
ties, zoals de uitwerking van de lokale en regionale besparingsprojecten en de mei- en septem-
bercirculaire. Als er meer zicht is op deze ontwikkelingen, worden de prestaties geconcretiseerd. 
Dit zal uiteraard worden gedaan voor de publicatie van de conceptbegroting 2022, in september 
/ oktober a.s. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of het invullen van de prestaties achteraf eenmalig is. 
 
Wethouder Hoelscher hoopt dat dit eenmalig is, maar hij wijst wel op de noodzakelijke medewer-
king van een nieuw kabinet. Wethouder Rebel heeft al uitgebreid gesproken over de onduidelijk-
heid van structurele bekostiging van de jeugdzorg. De uitspraak van de Arbitragecommissie 
heeft ook gevolgen voor de Wmo en bijvoorbeeld de Inburgeringswet die regelingen zijn die in 
medebewind worden uitgevoerd. 
 
Wethouder Boom stelt dat er nog geen langetermijn structureel beleid is geformuleerd met 
betrekking tot de inzet of positionering binnen de MRA. Dit wordt wel regelmatig geagendeerd in 
de raad om tot een gezamenlijke lijn van Huizen te komen. Op dit moment ontbreekt het intern 
aan ambtelijke capaciteit om dit beleid vorm te geven. 
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Het uitwerken van het concept dat in volledige participatie is gemaakt waarvan de Zomerkade 
onderdeel is, wordt nu gematerialiseerd. Zoals besproken, wordt hierin weer geparticipeerd over 
de concrete vorm en invulling van de onderdelen. De bezoeken aan het strand behoren hiertoe. 
Niet alleen de bewoners, maar ook de ondernemers waren allemaal bijzonder enthousiast over 
het nieuwe ontwerp. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) meent dat er wel degelijk zorgen zijn voor de horeca-
ondernemers over een weg die tussen de terrassen loopt waar mogelijk hard wordt gereden en 
over het terras dat korter is aan de kant met de meeste zon. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stelt dat de weg op aangeven van de horeca-
ondernemers destijds is verlegd en eigenlijk weer zou worden teruggegaan naar die situatie. 
 
Wethouder Boom denkt dat dit juist onderdeel van het ontwerp was. De horecaondernemers zijn 
zich bewust van het feit dat het nieuwe stuk van het terras verder van het pand ligt en dat de 
weg noodzakelijk is en wellicht voor wat hinder zorgt. De horecaondernemers die hij heeft 
gesproken, waren bijzonder enthousiast over de plannen en over de extra mogelijkheden die zij 
hiermee krijgen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) veronderstelt in dat geval dat de meningen onder 
de horecaondernemers verdeeld zijn. 
 
Wethouder Boom heeft geen signalen ontvangen van sportverenigingen die in problemen zijn 
geraakt. Dit bevreemdt hem, omdat er zeer nauw contact is met de verenigingen en er vanaf het 
begin van de crisis voor is gezorgd dat zij op alle mogelijke manieren werden bediend. Alle 
zorgen die zijn geuit, zijn onmiddellijk opgepakt. De wethouder staat overigens altijd open voor 
gesprekken. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) zal doorgeven dat de wethouder bereid is tot overleg en zij zal 
de verenigingen verzoeken om contact op te nemen. 
 
Wethouder Boom weet niet wanneer hij het onderzoek naar de extra camping naar de raad kan 
sturen. Hij zal dit schriftelijk terugkoppelen. 
 
Wethouder Verbeek licht toe dat met betrekking tot vergroening drie projecten zijn of uitgevoerd: 
Droogdok, Oostergo en Gooierserf. Hierna is het budget uitgeput. Er zou eigenlijk een structu-
reel budget nodig zijn voor dit soort belangrijke projecten om Huizen te vergroenen. Wegens 
corona zijn alle groene activiteiten uitgesteld. Op 10 juli a.s. wordt het Droogdok geopend waar-
voor de raad van harte is uitgenodigd. Ook vindt operatie tegel wippen plaats. Het Droogdok is 
genomineerd voor de Steenbreek trofee. Dit project is samen met buurtbewoners en Tijd voor 
meedoen gerealiseerd. 
De zienswijze van de raad met betrekking tot de regioconservator wordt meegenomen naar de 
regio. Begin juli wordt hierover besloten. Regionale samenwerking op het gebied van musea kan 
zeker plaatsvinden. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft de wethouder gevraagd wanneer nieuwe vergroeningsvoorstellen 
tegemoet gezien kunnen worden. 
 
Wethouder Verbeek herhaalt dat het budget voor vergroeningsprojecten is uitgeput. Hoewel dit 
heel goed zou zijn, is er op dit moment geen structureel budget. 
 
De heer Gencer (PvdA) begrijpt hieruit dat er geen nieuwe voorstellen komen. 
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Wethouder Verbeek zegt dat de voorstellen er wel zijn, maar dat het op dit moment ontbreekt 
aan financiële middelen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) denkt dat de wethouder op een motie van de raad aanstuurt. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft deze boodschap begrepen. 
 
Wethouder Rebel zal intern nagaan of en in welke vorm het mogelijk is om vaker terugkoppeling 
te geven over arbeidsparticipatietrajecten. 
In het antwoord op verschillende woonvormen (de heer Gencer) heeft het college aangegeven 
dat er verschillende haken en ogen zitten aan het fenomeen tiny houses. Dit heeft te maken met 
de beperkte levensduur en hiermee samenhangend de financiering. Het is tot op heden nog niet 
gelukt om met een echt goed project te komen, maar de mogelijkheden blijven onderzocht 
worden. 
 
De heer Gencer (PvdA) is blij met de beantwoording dat er actief wordt gezocht naar 
oplossingen. 
 
Burgemeester Meijer stelt dat corona heeft geleerd dat de digitale enquête toegevoegde waarde 
heeft. Het college heeft deze maand ook als proef voor een jaar Maptionnaire aangeschaft. Dit 
jaar wordt hiermee actief aan de slag gegaan in combinatie met fysieke bijeenkomsten en ande-
re manieren om mensen te activeren om mee te denken. 
De omgang met verwarde mensen wordt geprobeerd in goede banen te leiden met het beleids-
plan Bescherming en Opvang. 
De verwachting is dat het onderzoek naar het vestigingsbeleid in het derde kwartaal gereed zal 
zijn en (indien/zodra beschikbaar) kan worden gezonden aan de raad. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft geïnformeerd naar een structurele waterbestendige toets bij 
projecten. 
 
Wethouder Boom weet niet of dit onderdeel uitmaakt van de standaard checklist. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zal contact opnemen met de betreffende ambtenaar. 
 
Mevrouw Van Deutekom heeft een vraag gesteld over de fietsstraat. 
 
Wethouder Boom deelt mee dat begin juli een proef zou worden gehouden met een fietsstraat. 
Deze proef gaat echter niet door, omdat door gebrek aan ambtelijke capaciteit de proef nog niet 
voldoende in participatie met bewoners is besproken. Op dit moment wordt de proef technisch 
uitgewerkt. De wethouder zal de raad informeren als duidelijk is wanneer de proef kan worden 
uitgevoerd. 
 

9. Rapportage Protocol Grote Projecten 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt met betrekking tot de Kustvisie of er voortgang is in de 
plannen van SVE ten aanzien van de hotelbouw en de landtong. 
Kan de wethouder de planning met betrekking tot de Blokkerpanden toelichten? 
Inzake de Trappenberg informeert hij of tegenover het risico op stijging van de (WMO) 
zorgvraag ook baten staan. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) refereert aan de recente presentatie over de Trappenberg en 
vraagt hoe de wethouder tegenover deze plannen staat. Komt er op korte termijn een raadsvoor-
stel? 
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De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) memoreert dat eerder is gesproken over de 
vrachtwagens die door de Tuinstraat en de Keucheniusstraat gaan rijden. Hij heeft toen voorge-
steld om een ronding in de tuin aan te leggen, zodat vrachtwagens makkelijker kunnen manoeu-
vreren en hij herhaalt deze vraag. 
 
Wethouder Boom weet dat er op dit moment door een landschapsarchitect wordt gewerkt aan 
een alternatief voorstel voor Newport. De status hiervan kent hij niet. 
Voor de Blokkerpanden is inmiddels het vierde ontwikkelteam aangetreden. Op het moment dat 
er een masterplan is dat als discussiestuk kan worden voorgelegd, zal de raad worden 
geïnformeerd. 
De wethouder stelt voor om de plannen voor de Trappenberg te agenderen in de commissie FD. 
De uitdaging voor vrachtwagens evenals het appél van de heer Schaap zijn bekend. De gronden 
die hiervoor gebruikt zouden kunnen worden, zijn toebedeeld aan de ontwikkeling en deze kan 
de gemeente hier niet aan onttrekken. Binnen de contractuele afspraken kan geen extra 
verkeersruimte worden gecreëerd. 
 
De heer Bource (SGP) heeft kennisgenomen van de rapportage. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft met betrekking tot de Trappenberg nog een vraag gesteld 
over risico’s en baten. Hij neemt het onderwerp mee terug naar de fractie. 
 
Wethouder Boom verwacht op dit moment geen baten om de Wmo-kosten te compenseren. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
De heer Ribberink (VVD) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) zal de stukken bestuderen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft er kennis van genomen. 
 
De heer Korzelius (GroenLinks) heeft er kennis van genomen. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) neemt het mee terug naar de fractie. 
 
De voorzitter concludeert dat behandeling plaatsvindt in de raad van 1 juli a.s. 
 

10. Rondvraag 
 
De heer Holtslag (VVD) vraagt het college om op korte termijn de nu lopende kap van bomen op 
de Nieuw Bussummerweg stil te leggen, omdat er nog overleg gaande is met buurtbewoners. 
Op 9 juli is er een volgend overleg en het is verbijsterend dat al bomen worden gekapt, voordat 
dit overleg heeft plaatsgevonden. Het voorstel is om vanavond in ieder geval vraag 1, onmiddel-
lijk stoppen met kappen, te beantwoorden en de overige vragen eventueel schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat bomenkap drie elementen met zich meebrengt: emotie, veiligheid 
en verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Op dit moment zijn er 27 bomen gekapt en 3 
bomen zijn blijven staan, omdat hier vogels in broeden. Zij verwijst naar het bomenrapport dat is 
toegevoegd aan de eerste flyer die is behandeld in de commissie FD. De nieuwe versie van de 
flyer is uitgedeeld aan de buurtbewoners. Op de flyer staat het bomenrapport en de cruciale zin 
hiervan is “Wij adviseren met klem de 28 bomen met een toekomstverwachting van minder dan 
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vijf jaar voorafgaand aan de geplande herinrichting, maar uiterlijk binnen de komende drie 
maanden, te vellen”. Dit rapport is van januari 2021 en het is nu juni. De wethouder heeft alle 
begrip voor de emotie van inwoners en ook dat zij zich wellicht overvallen voelen door de flyer 
die vorige week door de bus is gekomen met de aankondiging dat de week erop zou worden 
begonnen met de bomenkap. Het risico om nog vier weken te wachten was te groot, omdat de 
veiligheid van de inwoners voorop staat. 
 
De heer Holtslag (VVD) is niet tevreden met het antwoord. Er wordt onterecht een beeld 
geschetst van bomen die op het punt staan om te vallen. Hij begrijpt dat de wethouder niet 
bereid is om de rest van de kap stil te leggen. 
 
Wethouder Verbeek heeft het aantal gekapte bomen genoemd en heeft verwezen naar het 
rapport. Bureau Cobra heeft een grote verslechtering geconstateerd. 
 
De heer Holtslag (VVD) heeft eerder met een van de medewerkers gesproken naar aanleiding 
waarvan een boom voor zijn huis uiteindelijk niet is gekapt. 
 
De heer Bource (SGP) vraagt of het niet voor de hand had gelegen om gezien de ernst van de 
staat van de bomen de omwonenden eerder op de hoogte te brengen van de plannen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of het bureau heeft geoordeeld dat de kap kon plaatsvin-
den midden in het broedseizoen. Verstoring van nesten geldt zowel voor nesten in de bomen als 
in de nabijheid van bomen. 
 
Wethouder Verbeek antwoordt dat aanvullend op het bomenrapport is onderzocht in welke 
bomen nesten zaten en waar werd gebroed. Die bomen zijn nu niet gekapt. 
De omwonenden zijn meegenomen in het hele traject. Achteraf beschouwd, zou het eerder 
informeren van de omwonenden tot minder onrust hebben geleid. Voor een volgende keer zal er 
voor omwonenden meer ruimte worden ingelast. Gelet op de voorjaarsstormen en het feit dat de 
bomen vol bladeren zitten, stond de gemeente met de rug tegen de muur. 
 
De voorzitter vraagt wanneer de schriftelijke antwoorden op de resterende vragen zullen volgen. 
 
Wethouder Verbeek zal ervoor zorgen dat deze er volgende week zijn. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.41 uur. 

 
Aldus (gewijzigd) vastgesteld in de vergaderingen van: 
commissie Sociaal Domein 14 september 2021 
commissie Fysiek Domein  15  september 2021 
commissie ABM 16 september 2021 

 
 
 

De commissiegriffier, De voorzitter, 


