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Notulen van de openbare financiële raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 25 juni 2020 
Aanvang:  16.00 uur 
Eindtijd: 23.40 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
 

 

Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
27 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 (16.10 uur), mw. M.N. Leeuwin 
 
• GroenLinks-fractie: 

mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens 
 
• ChristenUnie-fractie: 

W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw 
  

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

• 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) 

 
Wethouders: 
R.G. Boom , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
 
Afwezig: 
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de financiële raadsvergadering om 16.00 uur en verzoekt om een moment van 
rust. 
 

2. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2019 
De heer Schröder (D66) vat samen dat de accountant inmiddels een goedkeurende verklaring 
heeft afgegeven en na overleg in de jaarrekeningcommissie wordt geadviseerd om in te stemmen 
met de jaarrekening 2019. 
 
De voorzitter dankt de heer Schröder en de jaarrekeningcommissie voor haar werk. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt dat wordt ingestemd met het jaarverslag, maar zij wil wel een paar 
opmerkingen maken. 
De accountant is gevraagd om duidelijker en explicieter verslag te doen van het onderzoek naar 
de speerpunten van de raad. Deze heeft dit toegezegd. De accountant waarschuwt voor het 
inzetten van teveel van de reserves. De vraag hierbij is wat teveel is. Voor de PvdA zijn reserves 
middelen die worden gespaard in goede jaren om ze vervolgens in te zetten in de magere jaren. 
Volgens de accountant is de vermogenspositie van de gemeente eind 2019 nog altijd voldoende 
om de nu bekende plannen met bijbehorende risico’s uit te voeren. Dit geldt ook voor het 
weerstandsvermogen. De PvdA ziet voorstellen van het college komend najaar met vertrouwen 
tegemoet en vindt het moedig dat hierbij geen opties worden uitgesloten, ook niet het verhogen 
van de inkomsten. 
 
De voorzitter concludeert dat het jaarverslag en de jaarrekening unaniem zijn aangenomen. 
 

3. Algemene beschouwingen over: 
 
3.1 Meerjarenonderhoudsplanning 2020 t/m 2024 Infrastructuur en Riolering 

Conform voorstel besloten. 
 

3.2 Regiobegroting 2021 en bestemming regiojaarresultaat 2019 
Conform voorstel besloten. 

 
3.3 Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 Werkvoorzieningenschap 

Tomingroep 
Conform voorstel besloten. 
 

3.4 Voorjaarsnota 2020, inclusief nieuw beleid 
Conform voorstel besloten. 
 
De fractie van Dorpsbelangen Huizen heeft tegen beslispunt 4 gestemd. 
 
De fracties van GroenLinks en de ChristenUnie heeft tegen beslispunt 5 gestemd. 

 
3.5 Rapportage “grote projecten” 

Bij de behandeling is door de heer Doorn (ChristenUnie), namens zijn fractie en mede namens de 
fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen, SGP en 
Transparant Huizen, een amendement (A1) ingediend, dat de volgende wijziging van het 
voorgestelde besluit behelst: 
het voorgestelde besluit bij het voorstel “Rapportage grote projecten” aan te duiden als beslispunt 
1 en toe te voegen een beslispunt 2 dat als volgt luidt: ‘2. De projecten Kustvisie Keucheniusstraat 
2e fase, Blokkerpanden en De Trappenberg aanwijzen als grote projecten, waarover jaarlijks bij de 
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behandeling van de voorjaarsnota en bij de vaststelling van de programmabegroting aan de raad 
wordt gerapporteerd.” 
 
Het amendement is met algemene stemmen aangenomen. 
Vervolgens is conform het o.g.v. amendement A1 gewijzigde voorstel besloten. 

 
3.6 Concept-begrotingsprogramma’s 2021 

 
Raad – eerste termijn 
 
De heer Rebel (CDA) memoreert dat het CDA vorig jaar aandacht heeft gevraagd voor de 
stijgende kosten in de zorg en ook is de waarschuwing afgegeven om te letten op fraude en het 
vertrekken van echt noodzakelijke en effectieve zorg. Destijds was er een flinke reserve voor het 
sociaal domein, maar inmiddels is deze reserve totaal verdampt. Een openeindefinanciering 
ondersteund met een forse financiële reserve lijkt minder robuust dan gedacht. De huidige actie 
om de kosten in de pas te krijgen is goed, maar wellicht is dit niet voldoende en het CDA betwijfelt 
of een openeindefinanciering het uitgangspunt moet blijven voor de begroting 2021. De heer 
Rebel hoort graag de mening van het college hierover. 
Het zal niet lukken om de tekorten van het sociaal domein met ozb-verhogingen te dekken. De 
afgelopen jaren zijn de gemeenten teveel uitvoeringsorganisaties van het rijk geworden voor eigen 
rekening en risico met zeer beperkte mogelijkheden om de eigen inkomsten te reguleren. 
De brandbrief van de gemeenten via de VNG is een goede eerste stap en als het rijk hier niets 
mee doet, stelt het CDA voor om met alle gemeenten naar Den Haag te gaan om te laten zien dat 
de maat vol is. 
Het verenigingsleven heeft de gevolgen van de corona-crisis ondervonden, maar gelukkig wordt 
langzamerhand weer meer ruimte geboden om trainingen en activiteiten op te starten. De crisis 
heeft ook een negatief effect gehad op de financiën door het gebrek aan inkomsten. Het CDA 
stemt van harte in met het tegemoet komen van verenigingen door kwijtschelding van huur of 
erfpacht, maar het college wordt ook gevraagd om vinger aan de pols te houden bij het 
verenigingsleven. 
De corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat de markt noodgedwongen een andere opzet heeft 
gekregen. Het CDA is van mening dat de gewijzigde situatie grondig geëvalueerd moet worden. 
Een vraag aan het college is of en wanneer dit onderzoek er komt. Eerder is al aandacht 
gevraagd voor de ontwikkeling van de fietspaden bij de Zomerkade en vandaag wordt nogmaals 
gevraagd om bij de uitwerking van de plannen voorrang te geven aan de fiets en de 
parkeerplaatsen voor auto’s op de tweede plaats te zetten. Deze ambitie wordt voornamelijk 
ingegeven door de beperkte financiële middelen. 
De afgelopen jaren is flink doorgepakt op het gebied van ondermijnende criminaliteit en het CDA 
staat hier volledig achter. Het brandweercorps kan op grote waardering rekenen en het CDA is 
benieuwd naar de uitwerking van het plan met betrekking tot vrijwilligers en vraagt wanneer 
hierover meer bekend zal zijn. De indruk bestaat dat de zichtbaarheid van de politie sterk afneemt 
door bureautaken en dat de boa’s meer en meer de ogen worden van de politie in de wijk. De 
boa’s hebben echter preventieve veiligheidstaken en de politie gaat over handhaving van de 
openbare orde. Het is de vraag of de uitrusting van de boa bij het huidige takenpakket hoort en 
hoe dit zich verhoudt met de boa’s in andere gemeenten. De concrete uitwerking van de 
anderhalve meter wordt door iedereen anders ervaren en dit bleek bijvoorbeeld uit de stroom van 
reacties bij het gesloten blijven van het zwembad Sijsjesberg. Het is daarom goed dat ook 
inwoners is gevraagd om mee te denken met de gemeente over de wijze waarop het zwembad 
weer open kan gaan en gelukkig is afgelopen week besloten dat het zwembad weer open kan. 
Het CDA pleit ervoor om meer gebruik te maken van de kennis en de betrokkenheid van de 
inwoners. 
Het CDA stemt in met de toekomstvisie en dient een motie in om hier sturing aan te geven en om 
voor het eind van het jaar met een plan van aanpak te komen, aan te geven waar de 
toekomstvisie over gaat en hoe de raad en de inwoners erbij betrokken worden. 
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De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat landelijk de komende tien jaar 845.000 woningen gebouwd 
moeten worden om het woningtekort terug te dringen naar 3,7%. Ook in Huizen is een groot tekort 
aan betaalbare woningen en aan woningen in de middenklasse. Uit de beleidsindicatoren blijkt 
echter dat woningbouw beperkt van de grond komt en dat er ondanks de vraag naar woningen 
slechts een beperkt aantal nieuwe woningen is gerealiseerd. In het jaarverslag wordt hierover 
gemeld dat het woningtekort met name ouderen treft. De PvdA pleit ervoor om creatief te bouwen 
en te zoeken naar mogelijkheden en hoort graag wat het college het komende jaar gaat doen aan 
de uitbreiding van het aantal woningen. 
Wat betreft de Kustvisie is het duidelijk dat op dit moment financiële middelen ontbreken om alles 
op te pakken. Starten met de Zomerkade is een goede keuze. 
De PvdA ziet graag dat de Havenstraat zowel voor inwoners als voor toeristen een interessante 
verbinding wordt van de haven naar het oude dorp waar ook plek is voor het Huizer Museum. Met 
name voor deze laatste is het inmiddels tijd voor actie. 
Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met uitbreiding van het 
instrumentarium van de burgemeester om de ondermijnende criminaliteit te kunnen aanpakken. 
De nieuwe burgemeester heeft laten zien dat hij de aanpak hiervan uitermate belangrijk vindt. 
De overgehevelde taken vanuit het rijk naar de gemeenten zorgden al voor druk op de financiën 
en hier komt de corona-crisis nog bovenop. Deze crisis heeft weer eens laten zien dat de 
kwetsbare mensen in de samenleving in een dergelijke situatie het zwaarst worden getroffen. Het 
college is de afgelopen jaren goed op weg geweest met het versterken van de sociale basis en de 
verlegging van de hulpverlening van dure inhuur naar professionals binnen de gemeente. Dit zal 
naar verwachting voor een behoorlijke kostenbesparing zorgen. Klakkeloos bezuinigen in het 
sociaal domein is niet verstandig en in dit kader noemt de PvdA het moedig dat in het 
raadsvoorstel bij de voorjaarsnota wordt aangegeven dat eventueel een discussie moet worden 
gevoerd over het verhogen van de inkomsten. Naar schatting wordt alleen al per jaar voor naar 
schatting 100 miljoen euro gefraudeerd bij begeleid en beschermd wonen en dit is slechts een 
deel van de zorg. Gemeenten kunnen zich aansluiten bij het informatieknooppunt Zorgfraude en 
hier meldingen indienen. Vervolgens krijgen de gemeenten verrijkte informatie over de 
fraudesignalen, zodat zaken beter aangepakt kunnen worden. De PvdA hoort graag van het 
college of er bereidheid is om bij het IKZ aan te sluiten. Een onaangename verrassing zijn de na-
ijlende declaraties voor geleverde zorg. Om meer inzicht en sturing te krijgen, is het voorstel om 
een verplichtingenadministratie op te zetten waarbij de beschikkingen die op een later moment tot 
een declaratie gaan leiden opgenomen worden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) spreekt haar dankbaarheid uit aan iedereen die de gemeente draaiend 
heeft gehouden tijdens de corona-crisis. Zij meent dat Huizen als rijke gemeente wel een beetje 
lui is geworden en stelt dat er een focus moet worden aangebracht en dat een beroep gedaan 
moet worden op de eigenschap meer doen met minder. Ook de VVD maakt zich zorgen over de 
stijgende kosten in het sociaal domein waar de reserves opeens helemaal zijn verdwenen. 
Vanzelfsprekend moet er kwalitatief goede zorg worden geboden, maar de kosten zullen wel beter 
in de hand gehouden moeten worden. 
Het is bekend dat de gemeente verantwoordelijk is voor het vastgoed van onderwijs, maar bij de 
recente bouw- en verbouwplannen van diverse scholen is wel erg makkelijk tegemoet gekomen 
aan de wensen van de scholen. De VVD pleit ervoor om hier meer regie op te voeren en duidelijk 
te maken waar de grenzen liggen. 
Dit jaar is een mooie Kunst- en Cultuurnota aangenomen en de ambities hieruit moeten zo veel en 
zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor verplaatsing en verruiming van het Huizer 
Museum naar een meer multifunctioneel gebouw. Het college wordt gevraagd hierover actief het 
gesprek met het museum aan te gaan en te kijken naar de mogelijkheden om nog dit jaar een 
start te maken. 
Wanneer het algemeen belang wordt gediend, kunnen keuzes gemaakt moeten worden die ook 
nadelen hebben. Bij de vaststelling van de herinrichting van de Zomerkade bleek vorige week 
tijdens de commissie FD dat veel fracties toch weer twijfel kregen. De Huizer politiek wordt 
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gevraagd om beslissingen te durven nemen. Hieronder valt ook het langverwachte voorstel tot 
behoud van de laanstructuur van de Nieuwe Bussumerweg dat de VVD graag op korte termijn ziet 
verschijnen. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op een goed, klimaatbestendig rioleringsplan. 
Een vraag aan het college is of de nieuwe structuren om wateroverlast tegen te gaan en 
wegenonderhoud in de planning zit. Met het toenemende gebruik van de fiets zijn er zorgen over 
het onderhoud van de wegen en fietspaden en daarom dient de VVD samen met ChristenUnie, 
Leefbaar Huizen en CDA een motie in met de opdracht aan het college om uiterlijk in het eerste 
kwartaal 2021 met een rapportage te komen met de actuele stand van zaken met betrekking tot 
het onderhoud van wegen en fietspaden en met een voorstel tot kwaliteitsverbetering. 
De komende tijd komen meerdere grote projecten op de gemeente af en het is aan de 
gemeenteraad om hier na de participatie van bewoners goed en snel keuzes in te maken. 
De VVD stelt voor om de Huizer ondernemers te vragen om hun steentje bij te dragen aan de 
ideeën van de Kustvisie. 
Het veiligheidsgevoel stijgt en de actuele criminaliteitscijfers dalen, maar het is wel belangrijk dat 
de kwaliteit en de zichtbaarheid van blauw op straat op peil blijft en dat de samenwerking en 
afstemming tussen de politie en de boa’s verder geoptimaliseerd wordt. Daarnaast is het goed om 
bewoners te informeren over de nieuwe criminaliteit. 
De regio moet zich concentreren op de taken van de RSA terwijl de raad tegelijkertijd de 
democratische controle goed in de gaten blijft houden. 
Wat betreft de RES is het frustrerend dat alleen gebruik gemaakt mag worden van bewezen 
technologieën terwijl de ontwikkelingen zeer snel gaan. Er zijn grote zorgen over het gebruik van 
windenergie door grote windmolens in het water vanwege de landschappelijke waarden. 
Inzake de financiën heeft de VVD het gevoel dat de reserves zijn aangesproken zonder dat eerst 
goed is gekeken naar mogelijkheden voor bezuinigingen op uitgaven. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat de zorgen over de stijgende kosten binnen Wmo en 
jeugdzorg nog verder toenemen. Dit heeft D66 Huizen ook bij haar vertegenwoordiger in de 
Tweede Kamer aan de orde gesteld. Zij steunt de oproep van de PvdA met betrekking tot 
zorgfraude en aanpak van de declaraties. Een gemeente kan echter niet opdraaien voor stijgende 
kosten als gevolg van Haags beleid en er is behoefte aan structureel meer geld van het rijk. Door 
de corona-crisis staat de gemeente aan de vooravond van een enorme economische teruggang 
en dit zal zich vertalen in een teruglopende werkgelegenheid en een oplopende 
schuldenproblematiek. Het is de vraag of de bereidheid blijft bestaan om voor langere tijd de 
grondrechten in te perken en de overheid veel meer macht te geven om de naleving hiervan te 
controleren. De tussenrapportage corona laat zien dat er oog is voor de moeilijke situatie van 
verenigingen, culturele organisaties en ondernemers. 
Voor de toekomstvisie mag volgens mevrouw Van Werven worden voortgebouwd op de 
toekomstvisie zoals zij die in november 2018 heeft geschetst: een gemeente die aantrekkelijk is 
voor jong en oud, waar creatieve ondernemers zich graag willen vestigen, waar de gemeente 
goed en creatief meedenkt met de bedrijven, waar wordt samengewerkt op het gebied van werk-
leertrajecten voor jongeren en ouderen die van carrière willen veranderen, waar wordt 
geanticipeerd op de veranderende woonbehoefte, waar bedrijven en huizen energieneutraal zijn, 
waar altijd iets te doen is op recreatie-, sport en cultureel gebied en waar het gezellig vertoeven is. 
Aangezien D66 participatie belangrijk vindt, is het goed om te onderzoeken of inwoners deze visie 
delen. D66 is mede-indiener van de motie van het CDA over de te actualiseren toekomstvisie. 
Om Huizen mooier te maken, is het naast het uitwerken van de Kustvisie ook wenselijk om een 
mooie verbinding tussen de haven en het oude dorp via de Havenstraat te realiseren. 
Op het gebied van duurzaamheid wordt veel gedaan, maar het lijkt erop dat de informatie de 
inwoners nog niet goed bereikt. Met het vergroenen van buurten gaat het echter gestaag de 
goede kant op en dit is belangrijk omdat het de leefbaarheid in de wijk vergroot en het is ook nodig 
om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. D66 hoort graag welke plannen het college nog 
meer heeft op het gebied van vergroening en stimuleert het doorgaan met operatie Steenbreek. 
De Vista is een fijne groene verblijfsplek in een verder wat versteende omgeving. Wat D66 betreft 
komt er op deze plek geen woningbouw. Een creatief voorstel om elders woningen te bouwen, is 
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verwoord in een motie Anders Wonen die mede-ingediend wordt namens PvdA, CDA en 
Dorpsbelangen Huizen. De opdracht aan het college is om met een voorstel te komen om de 
functie van een bepaald perceel of woning te veranderen om zodoende de beschikbare ruimte 
optimaler te gebruiken. D66 zal ook een voorstel van Leefbaar Huizen over andere woningbouw 
locaties mede indienen. 
Veel belangrijke taken zijn bij de regio ondergebracht, omdat gemeenten hiervoor veelal te klein 
zijn. Zeer recent is dit gebeurd bij de inbesteding van het doelgroepenvervoer, maar het 
besluitvormingsproces werd door alle raden als zeer moeizaam en tijdrovend bestempeld en 
iedereen is het er wel over eens dat dit in de toekomst anders moet. De werkgroep Governance 
schijnt druk bezig te zijn met een evaluatie en D66 is benieuwd naar de uitkomsten. 
Vlak nadat de nota Kunst en Cultuur is aangenomen, brak de corona-crisis uit met als gevolg dat 
er niets meer mogelijk was op dit gebied. Culturele organisaties hebben het moeilijk en het Huizer 
Museum heeft laten weten het onderzoek naar de verplaatsing van het museum uit te stellen tot 
volgend jaar. Deze keus wordt gerespecteerd, maar als het museum alsnog wil doorpakken, dan 
wordt dit ook van harte ondersteund. D66 gaat ervan uit dat de gemeente de culturele instellingen 
zal blijven steunen in deze moeilijke tijden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) betreurt het dat 2020 dat het jaar zou worden van 75 jaar vrijheid, 
maar dat het nu zelf een gedenkwaardig jaar wordt. De corona-pandemie beperkt de vrijheden op 
een voor Nederland ongekende wijze in. De meeste effecten van een crisis komen doorgaans 
terecht bij de kwetsbare groepen en dit moet zo veel mogelijk worden voorkomen. De crisis heeft 
ook saamhorigheid laten zien en de heer Doorn hoopt dat dit gevoel vastgehouden wordt en dat 
de keuzes van de gemeenteraad hier een bijdrage aan kunnen leveren. 
Met de invoering van het abonnementstarief in de Wmo is de vraag en daarmee ook de kosten 
enorm gestegen. Tegelijkertijd zijn hierdoor de kwetsbare inwoners meer in beeld gekomen en dit 
is in het kader van preventie heel belangrijk. De ChristenUnie maakt zich er daarom zorgen over 
dat wordt overwogen om het abonnementstarief weer te laten vervallen. Kan het college deze 
zorg wegnemen? Mantelzorgers cijferen zichzelf vaak weg en het is goed dat Huizen het komend 
jaar inzet op zorg voor de mantelzorger. 
De Nota 2015-2017 van ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding en verhardingen en het 
veegbeleid uit 2009 zijn verouderd. De ChristenUnie stelt voor om met betrekking tot de nota een 
evaluatie uit te voeren en naar aanleiding van de uitkomst beide plannen te actualiseren. 
Herinrichting van het plein bij sporthal De Meent heeft geen prioriteit meer, maar in het kader van 
operatie Steenbreek zou dit juist een mooi project zijn. Het lidmaatschap van Steenbreek moet 
behouden worden, maar er moet wel iets mee worden gedaan. Het is ook belangrijk om de 
burgers hiermee aan de slag te laten gaan om het verstenen van tuinen te voorkomen of een 
inspiratieweek ‘de week van het groen’ bijvoorbeeld gekoppeld aan de boomplantdag. 
Het volledige corona-effect is nog niet bekend. Inzetten van de algemene reserve is mogelijk, 
maar dan wel voor reserveringen. De ChristenUnie is het op zich eens met de prioritering, hoewel 
buurthuis De Draaikom belangrijk is en een upgrade nodig heeft. Op oud voor nieuw en 
aanvullende bezuinigingen is nog geen zicht, maar het is duidelijk dat de gevolgen van de crisis 
niet weer bij kwetsbaren terecht mogen komen. Met het verhogen van inkomsten is de 
ChristenUnie akkoord, hoewel het vreemd is dat dit pas als laatste genoemd wordt. Om een 
goede afweging te maken, is het nodig om overal zicht op te hebben en de ChristenUnie is 
benieuwd hoe zowel het college als de raad hier tegenover staat. 
Over de rapportage grote projecten is in de commissie gevraagd waarom de tweede fase van de 
Keucheniusstraat en de Kustvisie er niet op staan. Om dit alsnog te doen, wordt namens alle 
fracties een amendement ingediend waaraan ook de Trappenberg en de Blokkerpanden zijn 
toegevoegd. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat vele bedrijven problemen hebben ondervonden 
door de corona-crisis en de regering heeft diverse maatregelen genomen om bedrijven, 
detailhandel en de zzp’ers tegemoet te komen. Zwembad de Sijsjesberg ligt er deze dagen 
verlaten bij, hoewel het besmettingsgevaar van corona in de open lucht zeer gering is. Het 
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verheugt Dorpsbelangen Huizen dat het zwembad vanaf 29 juni a.s. weer wordt opengesteld. 
Omdat deze zomer veel mensen thuis blijven, is de behoefte aan recreatie in de eigen omgeving 
groot. De kinderboerderij is op 2 juni jl. weer geopend, maar de toiletten zijn gesloten wat voor 
veel mensen problemen heeft opgeleverd. Per 1 juli a.s. komen er tal van nieuwe versoepelingen. 
Op 30 mei jl. heeft Dorpsbelangen Huizen op het Oude Raadhuisplein de gemeentegids 
uitgegeven. Dit gebaar werd zeer gewaardeerd en veel mensen hebben aangegeven het te 
missen dat de gids niet meer huis-aan-huis wordt verspreid. 
Het algemene onderhoudsniveau van de gemeente Huizen loopt aanzienlijk terug terwijl verzorgd 
groen, wegen en bestrating van essentieel belang is voor de uitstraling van het dorp. Wordt dit 
veroorzaakt doordat het volledige bedrag van de groenleveranciers nog niet is ontvangen? Het 
bedrag dat is opgenomen in de jaarstukken 2019 wijkt af van het bedrag dat het college aan de 
fractievoorzitters heeft meegedeeld. Kan het college het verschil toelichten? 
Dorpsbelangen Huizen heeft er nooit een geheim van gemaakt geen voorstander te zijn van de 
‘potjescultuur’. Voor 2021-2021 wordt voorgesteld 5 miljoen euro over te hevelen van de 
algemene reserve naar de egalisatiereserve om de tekorten aan te vullen. In 2019 is ook gebruik 
gemaakt van deze systematiek en op die manier is voor de maatschappelijke ondersteuning uit de 
reserve sociaal domein een bedrag van 3 miljoen euro gehaald. Zonder de potjes zou het 
resultaat veel minder gunstig zijn geweest. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat bijna 1700 inwoners hebben 
meegedacht aan het mobiliteitsplan dat deze maand is vastgesteld. De quick wins zullen zo 
spoedig mogelijk worden uitgevoerd waarmee de fietsstraat eenrichtingsverkeer zal worden 
gemaakt wat hopelijk een veiliger gevoel voor de fietsers zal geven als de snelheid van auto’s niet 
omhoog gaat. Het parkeren van fietsen in het oude dorp blijft een hekel punt. 
De daadwerkelijke start van de Kustvisie komt steeds dichterbij. Als eerste wordt het gebied rond 
de Wedekuil aangepakt. Dorpsbelangen Huizen vindt het nog steeds jammer dat de quick wins, 
zoals bankjes, visplekken en een pluktuin, niet zijn gehonoreerd. Het ontwikkelen van een 
paviljoen door een private partij juicht Dorpsbelangen Huizen toe. 
De afgelopen jaren is de gemeentelijke bijdrage voor het GNR opgelopen en voor Huizen 
bedraagt dit ruim 400.000 euro per jaar. Zodra de uittreding van de provincie en Amsterdam 
contractueel bezegeld zijn, zal de transitievergoeding bekend zijn. Dorpsbelangen Huizen is altijd 
tegen deze uittreding geweest. Een eventuele vergoeding zou veilig geparkeerd moeten worden 
en donaties hieruit zouden jaarlijks moeten plaatsvinden. 
Voor het nieuwe beleid zijn dit jaar geen aanvragen, niet verwonderlijk gezien het feit dat de 
afgelopen jaren geen geld beschikbaar is gesteld voor nieuw beleid. Als er geen geld beschikbaar 
is, zou deze mogelijkheid beter afgeschaft kunnen worden. 
Dorpsbelangen Huizen steunt het college in het behoud van de aardgasinfrastructuur om 
alternatieve gasvormige energiedragers in de toekomst niet uit te sluiten en pleit voor bufferzones 
van minimaal 600 m. vanaf woningen voor windenergie binnen de gemeente Huizen. Als 
zoekgebied is het Gooimeer aangemerkt als experimenteergebied voor zon- en windenergie en de 
oostkant van de Stichtse Brug als zoekgebied voor windenergie op land. Dorpsbelangen Huizen 
verzoekt om door te geven dat deze gebieden geschrapt dienen te worden. Los van de 
energietransitie moet Huizen altijd streven naar verbetering van biodiversiteit. 
Ondanks het feit dat volgens een rapportage van 2019 van de gebouwen 25% en van de 
buitensportaccommodaties nog geen 7% van het noodzakelijk onderhoud is verricht, stelt het 
college dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud met betrekking tot beheer van de 
kapitaalgoederen. Kan het college de veiligheid garanderen? 
De grote onbekende post is de jeugdzorg. Continuïteit van deze hulpverlening is belangrijk en 
voldoende budget hiervoor een voorwaarde. De brief aan de VNG ondersteunt Dorpsbelangen 
Huizen van harte. Transformatieplan jeugd en het regionaal besparingsprogramma bij een 
financieel gezond sociaal domein zijn daarom een goed initiatief. 
 
De heer Bource (SGP) hoopt naar aanleiding van de corona-crisis op meer duurzaamheid en 
goed rentmeesterschap. Het geloof geeft troost en mag een vast anker zijn in deze onzekere tijd. 
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Protocollen moeten niet de overhand over de menselijke maat krijgen. Door de aanpak van de 
corona-crisis lijkt het vertrouwen van burgers in de overheid te zijn toegenomen. Dit gevoel moet 
vastgehouden worden en er moet voor gewaakt worden dat mensen verstrikt raken in de 
ambtelijke molens. 
Het is fijn dat het zwembad weer (beperkt) open kan. Kunnen minimagezinnen ook in het 
zwembad terecht? 
Het sociaal domein kent oplopende tekorten. Voor de SGP dient het uitgangspunt echter wel de 
openeinderegeling te blijven; oog voor zwakkeren en maatwerk. Onder welke voorwaarden kan 
het sociaal domein deze regeling handhaven? 
Sommige burgers nemen in tijden van problemen in een laat stadium contact op met de gemeente 
terwijl het doel van de schuldaanpak is om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Een laagdrempelige 
aanpak en vroegsignalering blijft van groot belang. 
De SGP roept op om compacte tijdelijke woningen te realiseren voor starters of voor mensen met 
problemen die woongerelateerd zijn. De provincie stimuleert dit flexwonen; er is een vrijstelling 
van de verhuurdersheffing en de woningen mogen tien jaar blijven staan. Het voorstel is om 
gestapelde, circulair gebouwde micro-appartementen te bouwen. Deze geschakelde tiny houses 
zijn snel gebouwd, kunnen makkelijk worden verplaatst en hergebruikt waarbij het streven geen 
verspilling is. Ziet het college hier mogelijkheden toe? 
Groengas en waterstof zijn hard nodig. De SGP wil voor lokale oplossingen kiezen die impact 
hebben waar de uitdaging het grootst is, in de bebouwde leefomgeving. Groenafval moet worden 
gezien als een compacte, betaalbare geurdichte energiecentrale die lokaal afval omzet in 
duurzaam gas en hoogwaardige compost oplevert. Hiermee wordt aardgas door een duurzaam 
alternatief vervangen en wordt lokaal de biomassakringloop gesloten. Gaat het college zich 
inspannen voor biovergisting in Huizen om op deze manier biogas te produceren? 
Slechts 6,5% van de geschikte bedrijven in Nederland heeft zonnepanelen. Als de helft van deze 
daken bedekt zouden worden met zonnepanelen kunnen alle huishoudens in Nederland voorzien 
worden van duurzame elektriciteit. De SGP stelt daarom zon op Huizer bedrijfsdaken voor. Is het 
college bereid om zich samen met ondernemers in te spannen om op geschikte panden 
zonnepanelen te plaatsen? 
Wat groen is in Huizen, moet groen blijven. Klimaatverandering stelt steeds hogere eisen aan de 
leefomgeving. Onder het mom van ‘samen kleuren wij Huizen’ wil de SGP het oude dorp, de 
stranden en de havens groene initiatieven geven. Bewoners kunnen zelf initiatieven indienen en 
kopen zelf de planten, maar mogen deze kosten eenmalig declareren bij de gemeente. Ze zijn en 
blijven verantwoordelijk voor het onderhoud. Om het aantal bomen en de verbondenheid met de 
natuur te vergroten, wil de SGP ‘mijn geboorteboom’ introduceren. Ouders of grootouders kunnen 
een boom kopen voor hun kinderen of kleinkinderen. Deze bomen worden jaarlijks geplant op een 
gezamenlijke boomplantdag. Op deze manier wordt de biodiversiteit vergroot en blijft Huizen 
groen. Kan het college reageren op deze initiatieven? 
De SGP wil de zondagsrust blijven koesteren en wenst iedereen in de vakantieperiode goede 
momenten van recreëren en reflectie toe. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is bezorgd over de stijging van de kosten in het 
sociaal domein en er zal zeker bekeken moeten worden waarop bezuinigd kan worden. Wellicht 
zou het verstandig zijn om de jeugdkosten sneller in te kopen zodat de jeugd sneller geplaatst kan 
worden en de rechterlijke macht gepasseerd wordt wat een besparing zal opleveren. Jeugd in een 
gesloten inrichting is niet bevorderlijk voor de gezondheid, maar het zal ook veel besparen 
wanneer iemand snel geplaatst kan worden. 
Het is gunstig dat de uitkering van het gemeentefonds hoger is uitgevallen dan begroot, maar dit 
bedrag zou gezien de kosten van het sociaal domein nog flink hoger mogen zijn. Fractie 
Transparant Huizen adviseert daarom een nog grotere druk op de nationale overheid om duidelijk 
te maken dat de huidige situatie onhoudbaar is. Een andere optie is om de WOZ te verhogen, 
Huizen is immers de goedkoopste gemeente in de regio. Burgers moet duidelijk gemaakt worden 
dat niet onbeperkt een aanspraak kan worden gemaakt op de reserves. 
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Het is goed dat veel verenigingen zijn ondersteund door de gemeente, maar eigenlijk zouden alle 
verenigingen aanspraak op deze ondersteuning moeten kunnen maken. 
In Huizen liggen alleen nog postzegels die bebouwd kunnen worden. Bij elkaar opgeteld zal het 
om ongeveer 300 woningen gaan. Een andere oplossing is het bebouwen van de Vista-gronden. 
Bij velen zal dit weerstand oproepen, maar de jeugd moet ook ergens wonen. 
In een nieuw museum in combinatie met een multifunctioneel theater kan de geschiedenis van 
Huizen worden uitgedragen. 
Naar het plaatsen van oplaadpalen zou veel kritischer gekeken moeten worden. 
Gelukkig gaat het zwembad – op gefaseerde wijze – weer open, mede dankzij initiatieven van 
bewoners. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) dankt het college en de ondersteuners voor alle stukken en 
de beantwoording van de vragen. 
Over het financieel jaarverslag was de accountant en ook Leefbaar Huizen tevreden. 
Het college verdient een compliment voor het meedenken met sportverenigingen, cultuur en de 
ondernemers. 
Een mening vormen over de regiobegroting is lastig, omdat deze niet compleet is. Deze omissie 
wordt mede veroorzaakt door het beginnen met een nieuwe taxicentrale waarvan nog niet 
duidelijk is wat de kosten zullen zijn. Het is echter wel vreemd dat de regio hier al een aantal jaar 
mee bezig is en geen inschatting heeft kunnen maken van de kosten. 
Uit de beantwoording van de vragen is gebleken dat er geen wijkveiligheidsplan komt, omdat dit 
niet nodig is. Een advies is om dat een volgende keer vooraf duidelijk te maken. 
Eind februari 2021 houdt het abonnement van operatie Steenbreek op. Leefbaar Huizen vindt het 
niet nodig om nog langer lid te blijven van deze organisatie. 
De komende tijd wordt in wijk 1276 het riool aangepakt. Eerder is echter beloofd om de wijk 
helemaal op te knappen. Gaat dit tegelijkertijd met de rioolwerkzaamheden gebeuren? Een advies 
is om goed naar de leidingen te kijken, zodat niet in een later stadium bomen moeten verdwijnen 
door worteldruk en niet meer worden teruggeplant. Er zullen ook extra nieuwe leidingen moeten 
worden aangelegd en met het oog op de toename van het elektrisch rijden, is het raadzaam om 
het laadpalensysteem aan te passen. Leefbaar Huizen verzoekt het college om te kijken naar een 
verdienmodel voor de laadpalen. 
In het sociaal domein is een decennium geleden 10 miljoen euro gestort, zodat hier in tijden van 
noodzaak uit geput kon worden. Het vorige college heeft deze pot echter geplunderd. Deze is 
helemaal leeggehaald en wat er nog rest, is al bestemd. 
Vorig jaar heeft Leefbaar Huizen met GroenLinks een motie ingediend om meer huizen te kunnen 
bouwen. Toen is de mogelijkheid geopperd om in het water te bouwen. Er is ook om geld 
gevraagd, maar dit college heeft geen geld. Er is echter wel kennis en daarom dient Leefbaar 
Huizen deze motie opnieuw in, met D66 als extra indiener, met de vraag te onderzoeken of het 
juridisch mogelijk is om te bouwen op het Gooimeer en de uitkomst van dit onderzoek te 
rapporteren aan de commissie FD op 25 november 2020. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) zegt dat GroenLinks naar aanleiding van de corona-crisis 
vindt dat mensen zich minder moeten blindstaren op rijkdom en de aandacht veel meer moet 
worden verlegd naar duurzaamheid, solidariteit en immateriële waarden. In dit kader is het mooi 
dat in Huizen wordt gewerkt aan een inclusieagenda en dat de eerste maatregelen zijn genomen 
om de website te verbeteren. GroenLinks wil graag dat iedereen mee kan doen, de juiste 
ondersteuning krijgt en dat iedereen zich veilig en thuis voelt in Huizen. Het college wordt in dit 
verband gevraagd of er al een visie is opgesteld aangaande het discriminatiebeleid. Zo ja, vindt er 
afstemming plaats met andere gemeenten en provincie en rijksoverheid? Zo nee, is het college 
voornemens dit op te pakken en op welke termijn? 
De ongelijkheid in Huizen verdiept zich en GroenLinks maakt zich zorgen over de groeiende groep 
die vereenzaamt en in een isolement verkeert. Heeft het college in de afgelopen periode contact 
gehad met buurthuizen, scholen, zorginstellingen, consultatiebureaus en als dit het geval is: Wat 
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was de uitkomst? Als dit niet het geval is, is de wethouder voornemens om contact te leggen met 
de genoemde instellingen en de verkregen informatie met de raad te delen? 
Ouderen worden getroffen door corona-maatregelen, maar nog veel meer ouderen zijn gebonden 
aan huis. Ze zijn veel vaardiger dan vaak wordt gedacht en het college wordt gevraagd of er zicht 
op is of ouderen gebruik gemaakt hebben van online initiatieven of andere creatieve 
ontwikkelingen en is bekend of deze initiatieven passen bij de behoefte van ouderen? 
Door het thuisonderwijs neemt de ongelijkheid tussen kinderen nog meer toe. Is er een beeld van 
de leerachterstanden als gevolg van corona? 
GroenLinks is blij met de gedeeltelijke openstelling van zwembad de Sijsjesberg en mevrouw Van 
den Berge dankt de wethouder voor de constructieve manier waarop hij in gesprek is gegaan met 
leden van de petitiegroep. De vraag is wel waarom het zwembad nu wel open kan en dit tijdens 
het raadsdebat niet mogelijk was. 
Als lid van de cultuurwerkgroep onderschrijft mevrouw Van den Berge het belang van cultuur voor 
jong en oud. Een stevige aanpak ten aanzien van het Huizen Museum ontbreekt en de sluiting 
van het museum maakt het mogelijk om met alle kracht te onderzoeken en plannen te maken voor 
een vernieuwd Huizer Museum. Welke plannen heeft het college om het onderzoek naar de 
haalbaarheid zo spoedig mogelijk doorgang te laten vinden? 
Huizen heeft ingezet op minder zorg en meer welzijn. Mooi dat dit middels vroegsignalering en 
preventie wordt geprobeerd. Dit vereist slim samenwerken met alle betrokken partijen. De 
werkdruk in de zorg is hoog en de vraag is hoe het college de kwaliteit van de zorg borgt in deze 
fase. Kan het college toezeggen dat niet wordt bezuinigd op de kwetsbare groep die zo hard is 
getroffen in de afgelopen maanden? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) legt uit dat astronauten het overview-effect ervaren wanneer zij 
voor het eerst vanuit de ruimte naar de aarde kijken. Hierna komt bijna elke astronaut terug als 
beschermheer of -vrouw van de aarde. De huidige ontwikkelingen staan niet los van elkaar. Voor 
kwetsbare groepen heeft de pandemie of de energietransitie een veel grotere negatieve impact op 
hun leven. De oproep is om de problemen in samenhang te bekijken en ook in samenhang 
oplossingen te zoeken. De huidige vraagstukken zijn domein overstijgend en bieden zogenaamde 
koppelkansen. Dit vraagt om een open houding om samen te werken met andere afdelingen, 
andere organisaties en inwoners en de wil om bij te dragen aan elkaars opgaven. 
Voor het verder vormgeven van een gezonde leefomgeving heeft GroenLinks een aantal vragen. 
Is het college bereid om de mogelijkheden van koppelkansen voor lopende en toekomstige 
projecten te onderzoeken? 
De verdeling van de portefeuilles op het gebied van water, groen en klimaat is niet duidelijk en dit 
komt de integrale benadering niet ten goede. Wat gaat het college doen om de onderlinge 
samenwerking te versterken? 
In het kader van het vergroeningsproject is de vraag hoe het staat met de planning, voortgang en 
het beschikbaar gestelde budget voor de projecten aan de Dekemastate, de Draaikom en de 
Marke. GroenLinks is zeer ontevreden over het collegevoorstel om de aanpak voor de 
steenmassa op het plein bij het sportcentrum De Meent te schrappen. De huidige inrichting is niet 
hitte- en waterbestendig. Het zou veel efficiënter zijn om dit mee te nemen in de aanpak van het 
aangrenzende schoolplein. Is het college bereid om 370.000 euro ter beschikking te stellen om op 
een effectieve manier een groen en gezond plein te realiseren? 
Met betrekking tot veiligheid wordt het college gevraagd of het bereid is om in samenwerking met 
Bureau artikel 1 met inwoners in gesprek te gaan over discriminatie en het voorkomen hiervan. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een dinerpauze en voor fractieberaad. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Rebel. 
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College – eerste termijn 
 
Wethouder Rebel bevestigt dat de kosten in het sociaal domein de afgelopen periode flink zijn 
gestegen. Hij is blij dat de fracties achter de brandbrief van het college staan en hij wijst erop dat 
het belangrijk is om de zorgen ook bij de vertegenwoordigers in Den Haag kenbaar te maken. Het 
coalitieakkoord maakt duidelijk dat verhoging van inkomsten niet de eerste maatregel is waaraan 
wordt gedacht. Eerst wordt gekeken naar bezuinigingen, naar oud voor nieuw en ook voorstellen 
waarvoor wel een dekking is gevonden maar die nog niet zijn uitgevoerd, kunnen wellicht ook nog 
ter discussie komen te staan. De wethouder had op meer input van de raad gehoopt met 
betrekking tot concrete maatregelen en bezuinigingen om de begroting sluitend te krijgen. Het 
college zal hier zelf mee aan de slag gaan en in oktober concrete voorstellen presenteren. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft voorgesteld om met een totaalpakket te komen en zaken 
naast elkaar te zetten in plaats van in een rangorde te plaatsen. 
 
Wethouder Rebel zal ervoor zorgen dat er een totaalpakket wordt voorgelegd. De raad heeft 
vervolgens alle ruimte om hierop te reageren. De verhoging van inkomsten zal niet als eerste 
worden ingebracht. 
 
Het gaat de heer Doorn (ChristenUnie) om de brede afweging en hij heeft niet bedoeld dat de 
verhoging van inkomsten op de eerste plaats moet worden gezet. 
 
Wethouder Rebel wil eerst andere mogelijkheden optimaal uitnutten, pas daarna komen andere 
opties in beeld. 
De gemeente is continu in gesprek met verschillende partijen om ondernemers te helpen de 
corona-crisis goed door te komen. In overleg is gekeken naar het creëren van meer ruimte voor 
horeca op het plein. Als gevolg van de corona-crisis heeft dit vertraging opgelopen, maar de wens 
is om dit spoedig weer op te gaan pakken. Tijdens het laatste overleg met diverse partijen is 
besloten om een nieuwe enquête te starten onder bezoekers van de weekmarkt. Hieruit zal 
moeten blijken wat de beweegredenen zijn van mensen om de markt te bezoeken. Hopelijk 
komen hieruit gemeenschappelijke uitgangspunten naar voren die richting kunnen geven aan het 
vervolg. Zodra er meer bekend is, zal dit worden gedeeld met de raad. 
Ruim een jaar geleden is er een lijst van 27 potentiële bouwlocaties vastgesteld. Hierbij is een 
jaarlijkse tussenrapportage afgesproken en deze staat voor het vierde kwartaal van 2020 gepland. 
Dit is een moeizaam proces en zeker voor gronden die niet in gemeentelijk eigendom zijn, is het 
lastig om met concrete plannen te kunnen komen. 
De RES staat voor volgende week op de raadsagenda en het voorstel is om er dan op in te gaan. 
Op voorhand geeft de wethouder aan dat wat er dan wordt geaccordeerd, niet noodzakelijkerwijs 
gaat plaatsvinden. Hiermee wordt alleen de mogelijkheid geboden om met locaties aan de slag te 
gaan voor de RES 1.0 die staat gepland voor juli 2021. 
De wethouder begrijpt dat subsidiemogelijkheden met betrekking tot energie niet voor iedereen 
duidelijk zijn. Hij heeft zelf deze signalen niet, maar zal nagaan of dit nog beter onder de aandacht 
van inwoners kan worden gebracht. 
De werkgroep Governance werkt aan de regiobegroting 2021 en de bestemming van het resultaat 
2019. 
Met betrekking tot de verschillende bedragen waar mevrouw Rebel aan refereerde, stelt de 
wethouder dat de jaarrekening 2019 de juiste stand aangeeft van de vordering van de 
groenleveranciers. Inmiddels is dit bedrag gewijzigd als gevolg van de schikking die hierover is 
bereikt. De uitkomst hiervan zal met de raad worden gedeeld als de schikking helemaal rond is. 
Vervolgens zal de verwerking hiervan worden opgenomen in de begrotingsactualisering. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft dit niet bedoeld met haar vraag. Zij heeft 
geïnformeerd naar het verschil tussen het bedrag in de jaarstukken 2019 en het bedrag dat is 
gemeld aan de fractievoorzitters. 
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Wethouder Rebel hoort graag welk verschil dit precies is, zodat hij hier schriftelijk op in kan gaan. 
De overheveling van de ruim 5 miljoen euro van de algemene reserve naar de egalisatiereserve 
heeft niets te maken met het evenwicht in de begroting, maar is gedaan omdat anders de 
egalisatiereserve onder nul zou dalen wat niet mogelijk is. 
Voor tijdelijke woningen heeft de heer Bource voorgesteld om gestapelde tiny houses te bouwen. 
Het college zal alle kansen die reëel en uitvoerbaar zijn onderzoeken. Bijkomend probleem zijn 
locaties die geen gemeentelijk eigendom zijn. 
Biovergistingsmogelijkheden worden onderzocht, maar wel in regioverband. 
Voor zonnepanelen op bedrijfspanden zijn inmiddels middelen vrijgespeeld en dit wordt samen 
met de OFGV, de Omgevingsdienst opgepakt. 
Volgens Leefbaar Huizen had het doelgroepenvervoer ingeschat kunnen worden in de begroting. 
Ten tijde van het opstellen van de begroting was de regio echter nog niet in het stadium van 
implementatie van het doelgroepenvervoer. Als dit onderdeel moet gaan uitmaken van de 
regiobegroting zullen hier afzonderlijke voorstellen voor worden gepresenteerd door de regio. De 
verwachting is dat dit onderdeel in de begroting van 2022 een prominente plek zal innemen. 
Het plaatsingsbeleid van laadpalen en de visie op elektrisch rijden zal in 2020 worden vastgesteld 
door het college. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft dit onderwerp aan de orde gesteld in samenhang met 
de rioleringswerkzaamheden in 1276. 
 
Wethouder Rebel neemt deze prima suggestie zeker mee. 
 
Wethouder Boom  
De suggestie om meer rekening te houden met de fiets ten koste van parkeerplaatsen voor auto’s 
wordt meegenomen. 
Aan de relatie boa en politie is de afgelopen tijd veel aandacht besteed. Wel is het zo dat de boa 
een preventieve veiligheidstaak heeft en deze een gastheer in openbaar gebied is en moet blijven. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft bij het woord gastheer een andere associatie dan iemand die boetes 
kan uitdelen. 
 
Wethouder Boom heeft heel bewust voor dit woord gekozen, omdat de boa weliswaar beschikt 
over een bonnenboek, maar het grootste deel van de taken bestaat uit het aanspreken op 
afgesproken gedragsnormen. De boa’s in Huizen zijn inmiddels voorzien van steekvesten en body 
cams, omdat deze hun werk veilig moeten kunnen doen. Uit overleg met boa’s blijkt dat deze met 
name behoefte hebben aan middelen die zij preventief kunnen inzetten. 
Het college kan zich goed vinden in de motie 1, een plan van aanpak voor de toekomstvisie. Wel 
stelt hij dat er geen budget is en dat het bij de ambtenaren aan capaciteit ontbreekt en dat hij 
daarom eerst de discussie wil voeren tussen het college en de raad. 
De ideeën voor de Havenstraat worden gedeeld, maar feit is dat de gemeente hier niet over gaat, 
omdat het vastgoed geen gemeentelijk eigendom is. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) zegt dat zijn opmerking vooral was gericht op het Huizer Museum. 
 
Wethouder Boom antwoordt dat wethouder Verbeek hierop in zal gaan. 
Wat betreft het voorzien in de mogelijkheid om bestaande eengezinswoningen om te vormen naar 
twee seniorenappartementen waarin wordt gevraagd in de motie ‘Anders wonen ‘van D66 kan het 
college zich goed vinden. De motie bevat echter ook het risico van projectontwikkeling die de 
wijkstructuur vernietigt. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat dit nadrukkelijk niet de intentie van de motie is en zij wijst 
hierbij op de passage: “passend binnen de uitstraling van de directe omgeving”. Zij gaat ervan uit 
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dat ook welstand hierbij betrokken wordt om te beoordelen of het wel of niet passend in de 
omgeving is. 
 
Wethouder Boom begrijpt dit, maar hij vindt het belangrijk om te benadrukken dat het college 
hecht aan de bestaande structuur van het dorp met ruimte en groen. Het omvormen van 
eengezinswoningen naar seniorenappartementen biedt kansen om het dorp te voorzien van een 
evenwichtigere leeftijdsopbouw. 
 
Mevrouw Prins (VVD) leest duidelijk in de opdracht aan het college “bijvoorbeeld een landhuis een 
woonbestemming geven”. Zij denkt dan precies aan hetgeen de wethouder wil tegengaan. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat het een mogelijkheid zou kunnen zijn. Het moet echter altijd 
in samenspraak met de gemeente gebeuren. Op dit moment zijn er signalen dat eigenaren van 
woningen heel graag op de locatie willen blijven wonen waar ze nu wonen, maar hun huis eigenlijk 
veel te groot vinden en ze graag op een andere manier oud met elkaar zouden willen worden. Een 
mogelijkheid zou dan zijn om voor een grotere groep leeftijdsgenoten woningen te realiseren op 
hetzelfde terrein. 
 
Mevrouw Prins (VVD) stelt dat hiermee de woonoppervlakte enorm wordt vergroot wat niet binnen 
het bestemmingsplan past. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) meent dat de contouren binnen het bestemmingsplan en met de 
welstand kunnen worden vastgesteld. 
 
Mevrouw Prins (VVD) merkt op dat welstand niet over bestemmingsplannen gaat. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft de wethouder horen zeggen dat hij wel met de motie kan leven, maar 
dat deze niet voor de buitengebieden geldt. 
 
Wethouder Boom heeft gezegd dat dit niet op locaties kan waar het gaat over speculatieve 
uitbouw van beschikbare woonruimte, maar op locaties waar het gaat om creatief omgaan met 
reeds beschikbare woonruimte zodat ze beter passen bij het gevraagde woonaanbod. Een 
voorbeeld is het splitsen van eengezinswoningen naar seniorenwoningen die in de middenhuur 
vallen. Het idee van levensbestendig wonen omarmt hij. 
 
De voorzitter schorst de vergadering kort. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Boom. 
 
Wethouder Boom herhaalt dat hij akkoord is met de motie als dit betekent dat moet worden 
geprobeerd te voorzien in woonvormen waar in Huizen behoefte aan is: minder groot en in de 
categorie betaalbaar op locaties waar nu grotere en duurdere woningen staan. Naar het oordeel 
van het college wordt dit voldoende afgedekt door de motie. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of deze woningen ook onder de transformaties vallen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat alles wat bijdraagt aan het vergroten van het aantal 
woningen voor met name jongeren en ouderen die op een andere manier willen wonen, van harte 
wordt toegejuicht. Hierbij hoort ook het creatief kijken naar andere woonvormen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is ervan uitgegaan dat de 2200 woningen die 
getransformeerd worden niet alleen voor statushouders zijn. Wil mevrouw Van Werven meer 
transformeren? 
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Mevrouw Van Werven (D66) wil meer mogelijkheden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) constateert dat hiermee de Woonvisie van de Regio 
overnieuw gedaan wordt. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat er overal een enorm tekort is aan woningen. De heer De 
Bruijn heeft daarom voorgesteld om te kijken naar in het water bouwen. D66 wil ook kijken naar 
creatieve oplossingen. 
 
De heer Bource (SGP) heeft eerder gepleit voor het opsplitsen van eengezinswoningen, ook met 
het oog op jongeren. Hij vraagt of dit plan nu ook wordt omarmd. 
 
Wethouder Boom bevestigt dat het hier inderdaad ook over het opsplitsen van gaat. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of de wethouder het eerdere bezwaar van verdichting van 
het buitengebied niet meer ziet. 
 
Wethouder Boom wijst erop dat de motie spreekt over “binnen de bestemmingsplangrenzen”. 
Binnen de bestaande woningvoorraad en binnen het bestemmingsplan is het in sommige gevallen 
mogelijk om woningen voor bepaalde doelgroepen te realiseren. 
Amendement A1 vraagt om het aanvullen van het protocol grote projecten met een aantal 
elementen. In de commissie heeft de wethouder al aangegeven dit geen probleem te vinden, 
omdat het immers de lijst van de raad is. Wel wijst hij erop dat de Trappenberg niet van de 
gemeente is. 
De hoop is om het zwembad snel te openen en de wethouder dankt iedereen die zich hiervoor 
heeft ingezet. Ook minimagezinnen kunnen hier weer gebruik van maken. 
Voor quick wins in de Kustvisie is geen budget. 
Sportaccommodaties worden gecertificeerd door externe organisaties. Er is geen sprake van 
achterstallig onderhoud. 
Met betrekking tot de motie over een onderzoek naar bouwmogelijkheden in het Gooimeer, zal 
juridisch worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn, onder andere met betrekking tot 
bestemmingsplannen, maar hiervoor kunnen geen kosten worden gemaakt en eerder is al 
gewezen op de druk op de ambtenaren. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt hoe de wethouder de motie duidt in het licht van de Kustvisie die 
door de inwoners is opgesteld en waar bouwen in het Gooimeer geen onderdeel van was. 
 
Wethouder Boom zal hieraan memoreren op het moment dat het gaat over bouwen in het water. 
Hij vindt echter dat alle mogelijkheden om te voorzien in woningen bekeken moeten worden. 
Tegelijkertijd zal volhard moeten worden in eerdere keuzes. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of dit betekent dat wanneer blijkt dat het mogelijk is om te bouwen in 
het Gooimeer, de wethouder vervolgens aangeeft dat dit niet zal gebeuren omdat de Kustvisie is 
vastgesteld. 
 
Wethouder Boom wil geen mogelijkheden van tafel schuiven, maar het is de raad die beslist. Hij 
memoreert slechts welke keuzes er in het verleden zijn gemaakt. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft de wethouder bij het amendement horen zeggen 
dat de Trappenberg niet van de gemeente is. Dit is juist, maar de Blokkerpanden die er ook op 
staan, zijn ook niet allemaal van de gemeente. 
 
Wethouder Boom stelt dat een deel van de Blokkerpanden van de gemeente is en een deel niet. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat rond grote projecten niet alleen eigendom speelt, maar ook 
het maatschappelijk belang en inpassing. 
 
Wethouder Boom heeft in de discussie over de openstelling van het zwembad betoogd dat de 
gemeente is gehouden aan regels. 
Opening van de camperplaats wordt over een paar dagen verwacht. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) constateert dat de maatregelen met betrekking tot het 
zwembad niet gewijzigd zijn ten opzichte van twee weken geleden. 
 
Wethouder Verbeek deelt mee dat onlangs de Droogdok en de Westkade zijn vergroend en 
binnenkort volgt de Oostergo. De middenbermen zullen zo veel mogelijk uit gras bestaan. De 
kruispunten Huizermaatweg en de Bovenmaatweg zullen ook worden aangepakt. Daarnaast zijn 
op verschillende plekken zaadmengsels gezaaid. 
Helaas heeft het onderzoek naar het Huizer Museum vertraging opgelopen. Met het museum is 
afgesproken dat in september weer wordt verdergegaan. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft begrepen dat het museum al vanaf 1 juni weer 
open kon, maar dat hiervan af is gezien en 1 september als startdatum staat gepland. In het 
museum bevindt zich echter ook het VVV en het is heel belangrijk dat deze is geopend. 
 
Wethouder Verbeek komt hier schriftelijk, naar aanleiding van vragen van GroenLinks, op terug. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft signalen ontvangen dat het museum op dit moment bereid is 
tot nadere gesprekken. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat het museum heeft aangegeven dat september een goed moment 
zou zijn om de draad weer op te pakken en dit is afgesproken met de gemeente, het museum en 
het bureau dat het onderzoek gaat doen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft de wethouder horen zeggen dat het museum door 
corona niet is geopend, maar alle musea mochten per 1 juni jl. weer open. Het museum vond dit 
echter zelf niet wenselijk. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat het een klein museum is waar het moeilijk is om de corona-
maatregelen te kunnen handhaven. Daarnaast is er ook sprake van ziekte. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt of de wethouder bedoelt dat er in september een 
plan van aanpak ligt. 
 
Wethouder Verbeek antwoordt dat de gesprekken in september worden hervat. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) herhaalt dat het museum heeft laten weten zo spoedig mogelijk te 
starten. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) constateert dat er wat ruis op de lijn zit. Het lijkt haar verstandig om 
uit te zoeken hoe het zit. 
 
Wethouder Verbeek zegt toe dit te verifiëren en de raad hierover te informeren. 
Met betrekking tot de laanstructuur op de Nieuw Bussumerweg is er een participatiegroep gestart 
die twee keer bij elkaar is geweest. Door corona is er helaas geen gelegenheid meer geweest om 
bij elkaar te komen en bovendien is gewacht op het mobiliteitsplan. Dit is er inmiddels en het idee 
is om na de zomer weer verder te gaan. 
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De rioleringswerkzaamheden en de wateroverlast zullen in samenhang worden opgepakt. Gestart 
wordt met de Rokerijweg en de Noorderweg. Dit is terug te lezen in de 
meerjarenonderhoudsplanning 2020 tot en met 2024, bijlage 2 en 3. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft met haar vraag bedoeld of het klimaatadaptatieplan een-op-een in de 
infrastructuur riolering zit. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat bij het vervangen van de riolering ook wordt gekeken wat aan 
klimaatadaptatie kan worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de Sijsjesberglaan. Het wordt een 
integrale aanpak. 
 
Mevrouw Prins (VVD) wijst erop dat de kwestie van de laanstructuur van de Nieuwe 
Bussumerweg al twee jaar speelt en maant tot spoed. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat sommige projecten lang duren, maar zij begrijpt de oproep. De buurt 
is wel geïnformeerd over de vertraging als gevolg van het mobiliteitsplan. 
De motie met betrekking tot het achterstallig onderhoud heeft veel tijd en moeite gekost en de 
wethouder dankt hiervoor. Het college kan met de motie leven en deze is onderdeel van de 
planning openbare werken. Wel vraagt zij om soepel om te gaan met “uiterlijk”. Er is sprake van 
onderbemensing en vanzelfsprekend wordt geprobeerd om dit zo spoedig mogelijk te doen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of de wethouder kan aangeven hoeveel extra tijd zij 
nodig denkt te hebben. 
 
Wethouder Verbeek denkt dat het in het eerste kwartaal zal lukken, maar zij moet dit ambtelijk nog 
even afstemmen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vindt het lastig worden dat steeds wordt gesproken over de 
onderbemensing van het ambtenarenapparaat. Er is eerder op geattendeerd dat er nauwelijks 
vacatures in de Omrooper en op de website staan. 
 
Wethouder Verbeek wijst erop dat er vijf vacatures op de website staan, met name bij de afdeling 
openbare werken. 
Het Bad Vilbelpark is ook een participatietraject waaraan hard wordt gewerkt en waar na de zomer 
op teruggekomen wordt. Ook hier is het gekomen tot twee sessies waarna corona roet in het eten 
heeft gegooid. Er zijn een mooie parkkrant en een filmpje gemaakt. 
Operatie Steenbreek is heel belangrijk. Het gaat om samenwerking met gemeenten, het delen van 
kennis en het college vindt dit abonnement zeer de moeite waard. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft in de wandelgangen gehoord dat het Bad Vilbelpark heel veel geld 
gaat kosten, meer geld dat er in eerste instantie voor was uitgetrokken. Als er nu een mooie 
parkkrant wordt verspreid in de buurt wordt hiermee gesuggereerd dat alles verwezenlijkt kan 
worden. 
 
Wethouder Verbeek begrijpt dit, maar het is ook goed om inwoners een keuze te geven. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft geen bedragen horen noemen en vraagt om een toelichting. 
 
Wethouder Verbeek zal hier op korte termijn op terugkomen bij de raad. 
Huizen doet al mee aan de Boomplantdag die dit jaar ook door corona in het water is gevallen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft de suggestie gedaan om rond de Boomplantdag een week 
van het groen te organiseren om hiermee de inwoners te stimuleren mee te werken aan het 
ontstenen, de klimaatadaptatie, het vergroenen, et cetera. 
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Wethouder Verbeek vindt het een sympathiek idee dat zij graag zal onderzoeken. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) denkt dat er na vier jaar zoveel kennis is opgedaan door 
Steenbreek dat het abonnement niet meer nodig is. In het kader van het ontbreken van budget 
voor nieuw beleid begrijpt hij niet dat hier niet mee wordt gestopt. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat de capaciteit in het gemeentehuis beperkt is en dat 
voor een redelijk gering bedrag van 2500 euro ambtenaren worden ontlast. Hij pleit ervoor om 
vooral aangesloten te blijven bij de organisatie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat wateroverlast ook heel veel geld kost. Als op een makkelijke 
manier voor weinig geld bewoners verder gestimuleerd kunnen worden om hun tuin te 
vergroenen, sluit zij zich aan bij de ChristenUnie. 
 
Wethouder Verbeek wijst erop dat de gemeente vanaf 2015 verplicht is om onkruid zonder gif te 
bestrijden. Deze methode is duurder, maar de raad heeft destijds 8000 euro per jaar beschikbaar 
gesteld. De werkzaamheden die worden verricht, zijn opgenomen in bestekplannen en worden 
regelmatig geschouwd. Het bedrag voldoet aan het vastgestelde beleid. Een evaluatie is volgens 
de wethouder niet nodig. 
“Mijn geboorteboom” van de SGP vindt de wethouder een leuke suggestie die zij meeneemt. Ziet 
de heer Bource deze in het kader van de Boomplantdag? 
 
De heer Bource (SGP) denkt dat dat een praktische combinatie is. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft met betrekking tot de rioleringswerkzaamheden in wijk 
1276 gevraagd of deze gelegenheid wordt aangegrepen om de wijk te verfraaien. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat plannen integraal en toekomstgericht worden uitgedacht. De ligging 
van de kabels en leidingen wordt in samenwerking met nutsbedrijven bepaald. Daarbij wordt 
gekeken hoe ondergronds en bovengronds met elkaar gecombineerd kunnen worden en hoe dit 
zo veel mogelijk klimaatadaptief kan gebeuren. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) neemt aan dat het college voor de kosten bij de raad komt 
en naar de bewoners gaat om toe te lichten wat er zal gebeuren. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat dit is opgenomen in de begroting. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat dit nu juist niet het geval is terwijl het wel is 
toegezegd. 
 
Wethouder Verbeek zal dit uitzoeken en komt hier op terug. 
Er zijn geen gevallen bekend van leerlingen die zijn ‘zoekgeraakt’. Of leerlingen achterstand 
hebben opgelopen, weet zij op dit moment niet. Navraag bij de Flevoschool heeft geleerd dat 
leerlingen ook weer heel andere skills hebben opgedaan. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt of de wethouder zelf contact heeft gehad met de 
scholen. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dit aan de hand van het voorbeeld dat zij zojuist heeft gegeven. 
Binnenkort worden vier scholen bezocht. Vanaf het begin van de corona-periode is er een app-
groep gestart met bestuurders van de scholen en ambtenaren en de wethouder. Binnen de 
gemeente is er ook een groep van ambtenaren die zijn belast met onderwijs. Er is op een zeer 
directe manier gecommuniceerd. 
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Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt of de wethouder het wil delen met de raad als meer 
duidelijk is over leerachterstanden. 
 
Wethouder Verbeek denkt dat dit regionaal moet worden bekeken. Zij zal het bij het bureau 
Leerlingenzaken en in het portefeuillehoudersoverleg jeugd en onderwijs aan de orde stellen en 
informatie terugkoppelen naar de raad. 
Het plein bij het Erfgooiers College is niet opgenomen in de prioritering, omdat is geoordeeld dat 
andere projecten wellicht meer nodig zijn. Met de school wordt overlegd over hoe het schoolplein 
wordt ingericht. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft begrepen dat het schoolplein wel klimaatadaptief wordt 
ingericht. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dit. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) licht toe dat de koppelkansen niet zozeer gelinkt waren aan het 
plein voor de Meent, maar aan 1276 om daar de vraagstukken uit de wijk te koppelen aan 
bijvoorbeeld de energietransitie en bij elk project te kijken welke vraagstukken er spelen en of er 
mogelijkheden zijn om te koppelen. 
 
Wethouder Verbeek herinnert zich deze vraag die zij wil betrekken bij de vraag over de verdeling 
van de portefeuilles. Er is sprake van een collegiaal bestuur. Dit betekent dat onderwerpen 
gezamenlijk worden opgepakt en bij overlapping samen wordt opgetrokken. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft haar zorgen geuit over scholen en huisvestingskosten. Zij stelt voor 
dat scholen hun eigen schoolplein inrichten waarvoor ze ook geld hebben ontvangen en de 
gemeente haar eigen plein. Als er een plan komt voor een schoolplein, dan wil mevrouw Prins wel 
dat het kostenplaatje wordt voorgelegd aan de raad over de verdeling van de kosten. 
 
Wethouder Verbeek legt uit dat het plein is opgenomen in het hele budget van het Erfgooiers 
College. De gemeente denkt alleen maar mee, omdat dit contact er al was in het traject van de 
verduurzaming. Het plein wordt door de school betaald. 
De Draaikom is hetzelfde project als de Droogdok. 
De Dekemastate is bijna gereed. Waar nodig worden de bomen vervangen. 
De Marke loopt eigenlijk samen met de Oostergo waarbij de Oostergo eerst wordt aangepakt. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat vanaf het begin van deze collegeperiode al duidelijk was dat het 
sociaal domein te maken zou krijgen met enorme kostenstijgingen. Toen is gesteld dat in beginsel 
niet zou worden bezuinigd op armoede, maar dat wel de mogelijkheid is ingebouwd om op basis 
van kostenontwikkeling van de openeinderegeling herijking van de regelgeving af te wegen. Als 
de budgetten structureel niet toereikend zijn, dient afgewogen te worden of het beleid moet 
worden aangepast. Vanaf het begin is gekeken naar het beperken van kosten door onder andere 
minder zorg, meer welzijn, het gezondheidsbeleid, preventie, vroegsignalering en jeugd en gezin 
op alle scholen. Een PowerPoint presentatie over de kosten wordt vandaag niet gegeven, maar in 
augustus of september zal de raad hier deelgenoot van worden gemaakt. Gemeenten komen 
gezamenlijk structureel 1 miljard euro tekort in het sociaal domein. Dit is nog exclusief de 
integratie van vreemdelingen die per 1 juli 2021 wordt overgeheveld naar de gemeente. 
In het streven naar minder zorg en meer welzijn nemen algemene voorzieningen de plaats in van 
individuele maatwerkvoorzieningen wat ervoor moet zorgen dat het dichter bij de inwoners komt 
en veel goedkoper wordt. Het gericht inzetten van de voorzieningen moet tot efficiencyvoordelen 
leiden. Ook zal worden bekeken of de 10% in de jeugdhulp die verantwoordelijk is voor 80% van 
de kosten efficiënter kan. Door een doorwrocht plan op dit gebied zal de reflectie op de 
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openeinderegeling op dit moment niet hoeven plaatsvinden. In oktober hoopt de wethouder de 
raad van een sluitend meerjarenperspectief te voorzien. 
Huizen zal zich aansluiten bij het informatiezorgpunt zorgfraude. 
Met betrekking tot het laat indienen van declaraties kan de wethouder melden dat de 
achterstanden inmiddels zeer beperkt zijn. In het kader van de aanbesteding van de Wmo en de 
jeugdzorg en -hulp zullen nadere afspraken worden gemaakt om achterstanden te voorkomen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) constateert dat de wethouder de schade aan de achterkant zo veel 
mogelijk probeert te beperken, maar hij heeft geïnformeerd naar de voorkant – hoeveel 
rekeningen er nog moeten komen – en vraagt of ook hier actie op wordt genomen. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat hij in september zal laten zien dat hier ook aandacht is in de 
maatregelen. 
Het is buitengewoon triest dat juist in deze tijd veel ouderen digitaal worden opgelicht. Reeds voor 
de crisis is al gestart met de lokale alliantie Financieel Veilig en bij vermoeden van fraude kan 24 
uur per dag melding worden gedaan bij telefoonnummer 0800 2000. Daarnaast moet verder 
worden ingezet op het digitaal vaardig maken van ouderen. 
De bijdrage van de heer Doorn heeft hem enigszins in verwarring gebracht, omdat deze van 
mening is dat meer mensen door het lage abonnement in het zicht zijn gekomen. Helaas is dit 
juist niet het geval. Mensen die tijdens de crisis naar boven zijn gekomen, zullen echter goed in 
het oog worden gehouden samen met jeugdwerk, sociaal werk, de buurthuizen, politie en andere 
instanties. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is blij met deze laatste opmerking, maar hij had inderdaad 
begrepen dat door het lage abonnementstarief mensen met een kleinere beurs eerder geneigd 
waren om gebruik te maken van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en dat daardoor meer 
knelpunten in beeld waren gekomen. 
 
Wethouder Hoelscher heeft dit signaal niet gekregen. Wel moet goed worden gekeken naar de 
excessen op het gebied van huishoudelijke hulp, zodat mensen die de zorg echt nodig hebben 
deze ook krijgen. Samen met de burgemeester, Versa Welzijn, Tijd voor Meedoen en de 
Vrijwilligerscentrale is een initiatief gestart om de waardevolle zaken die door de crisis naar boven 
zijn gekomen te behouden voor de toekomst. De gevolgen van de crisis zullen nooit neergelegd 
worden bij de meest kwetsbare inwoners. 
De openeinderegeling kan overeind blijven door met zijn allen samen te werken aan de 
maatschappelijke opgave. 
In Huizen is er een inclusiebeleid en de gesprekken waarom is gevraagd, gaat de gemeente 
graag aan, maar de wethouder wijst er ook op dat er een gigantische uitdaging ligt op het gebied 
van het sociaal domein. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) weet dat het college inclusiviteit en diversiteit omarmt, 
maar zij ziet ook dat bij het meldpunt discriminatie van Gooi & Vechtstreek het aantal meldingen 
sterk is toegenomen. Haar vraag is of dit extra onder de aandacht kan worden gebracht en 
meegenomen wordt in de inclusienota. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat discriminatie op welke grond dan ook zeer verwerpelijk is en de 
toename ervan baart hem ook zorgen. Vanzelfsprekend zal dit worden opgepakt en dit gebeurt 
met name in regionaal verband. Maar ook hier vraagt hij wel om wat geduld. 
Gedurende de hele corona-periode is er contact geweest met scholen en buurthuizen. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft eerder gevraagd naar een evaluatie van corona op 
de sociale impact. Zij hoopt dat de wethouder deze met de raad wil delen. 
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Wethouder Hoelscher stelt dat er nu regionaal een evaluatie van de hele periode komt. Het 
voorstel is om deze af te wachten en om in de tussentijd voornamelijk de focus te leggen op de 
opgave voor de begroting 2021. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of de maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden 
het beleid van Huizen blijven of wordt dit wellicht door de regio bepaald. 
 
Wethouder Hoelscher antwoordt dat dit in Huizen zal blijven. Bij het vaststellen van de 
aanbestedingsdocumenten voor de Wmo en jeugd heeft hij juist heel veel vrijheid gevraagd om 
het binnen de gemeentelijke dienst te brengen. 
 
Burgemeester Meijer licht toe dat corona het proces van de rechtspositie van de vrijwilligers heeft 
vertraagd. De Veiligheidsregio gaat met de vrijwilligers om tafel. Binnen het algemeen bestuur is 
hier veel aandacht voor en hij vermoedt dat dit in de tweede helft van 2020 weer vorm gaat 
krijgen. Als deze informatie niet juist blijkt te zijn, zal hij de raad hiervan op de hoogte stellen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat zij een vraag heeft gesteld over het 
gesloten blijven van de toiletten op de kinderboerderij. 
 
Burgemeester Meijer wijst erop dat dit niet zijn portefeuille betreft, maar hij zegt desondanks toe 
dat het college op korte termijn met een schriftelijke reactie zal komen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering voor de tweede termijn. 
 
Raad – tweede termijn 
 
De heer Rebel (CDA) sluit zich aan bij de zorgen van de PvdA over het woningtekort en de motie 
van D66 op dit punt wordt gesteund. 
De VVD wordt gevraagd naar meer informatie over de financiën met betrekking tot het Bad 
Vilbelpark. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft deze informatie in de wandelgangen opgevangen. Met haar 
opmerking heeft zij willen waarschuwen voor te hoge verwachtingen bij de inwoners. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft de heer Doorn bij de actie Steenbreek horen zeggen dat de gemeente 
wellicht een stok moet hebben om mee te slaan. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft eerder in de commissie gesteld dat er zaken in het 
bestemmingsplan opgenomen kunnen worden met betrekking tot het percentage verharding op 
een perceel. Met een onderhoudsarme tuin worden de problemen van klimaatadaptatie 
afgewenteld op de gemeente wat veel geld kost. 
 
De heer Rebel (CDA) staat positief tegenover het idee van de SGP van de biocentrale en denkt 
hierbij ook aan het afval van de bestrijding van het fonteinkruid. 
Vechtscheidingen leiden tot veel schade, maar het is de vraag of de gemeente hierin moet 
bemiddelen door woningen beschikbaar te stellen. Hoewel de urgentie duidelijk is, zou het CDA 
de verantwoordelijkheid toch primair bij de inwoners zelf willen leggen. 
 
De heer Bource (SGP) denkt in eerste instantie vooral aan starters en jongeren, maar bij de 
behoefte aan eenpersoonshuishoudens kwamen ook vechtscheidingen in hem op, omdat hier ook 
in het kader van de Wmo-problematiek en jeugdproblemen veel aandacht voor is. 
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De heer Rebel (CDA) hoort van veel ondernemers dat zij plannen hebben om zonnepanelen op 
daken van bedrijfsgebouwen te plaatsen, maar dit is niet rendabel omdat de verzekeringspremie 
sterk omhoog gaat. 
Met betrekking tot laadpalen adviseert hij het college om bij nieuwe wijken direct laadpalen te 
integreren. 
Het ‘plunderen’ van het sociaal domein is voor rekening van Leefbaar Huizen en voor zover de 
heer Rebel weet, heeft deze fractie ingestemd met alle voorstellen op dit gebied. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat dit plunderen het gevolg was van het eerder 
zoveel geld uitgeven aan leuke dingen dat geld voor noodzakelijke dingen uit het sociaal domein 
moest komen. Leefbaar Huizen heeft dit altijd afgekeurd. 
 
De heer Rebel (CDA) herhaalt dat Leefbaar Huizen er altijd mee heeft ingestemd. Het college kan 
niets uitgeven als de raad geen toestemming geeft. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat de raad uit zes partijen bestond wat een 
meerderheid was. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft met betrekking tot de taxicentrale van Leefbaar Huizen begrepen dat 
ze hiervoor wel op de begroting van volgend jaar wacht om te kijken of alles wel in het gareel 
loopt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt dat de heer Rebel dit verkeerd heeft begrepen. 
Leefbaar Huizen heeft gekozen voor de taxicentrale, omdat het een goed plan is. Het is duidelijk 
dat het meer geld kost. 
 
De heer Rebel (CDA) zal de motie over bouwen in het water niet steunen gezien het uitgebreide 
participatietraject met betrekking tot de Kustvisie waarin niet over deze vorm van bouwen is 
gesproken. Ook staat het niet in een verkiezingsprogramma. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) brengt in herinnering dat de raad niet mocht meeparticiperen 
in het participatietraject voor de Kustvisie. In de raad heeft Leefbaar Huizen destijds een motie 
aangeboden met een onderzoek naar bouwen in het water die niet is aangenomen. Er zijn echter 
nog steeds te weinig huizen en te weinig ruimte. De nieuwe motie heeft niets met de Kustvisie te 
maken en wegens gebrek aan geld is gevraagd of het onderzoek via de juridische en 
planologische afdelingen van het gemeentehuis kan worden gedaan. 
 
De heer Rebel (CDA) wijst erop dat als er destijds een meerderheid in de raad was geweest voor 
de motie deze gewoon uitgevoerd zou zijn. De urgentie van woningbouw is duidelijk en daarom is 
de lijst met locaties vastgesteld. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) bevestigt dat bouwen in het water niet in verkiezingsprogramma’s 
staan. Deze worden een keer in de vier jaar opgesteld. Inmiddels is duidelijk dat er een 
behoorlijke woningnood is en dat van in ieder geval één woonlocatie is gesteld dat partijen zich 
hierover in de verkiezing moeten uitspreken. Als een onderzoek uitwijst dat bouwen en wonen in 
het water mogelijk is, dan kan dit hierna worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat het slechts gaat om een verzoek om een onderzoek te 
doen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt zich af of vanaf nu, welke plannen er ook zijn die aan de 
Kustvisie raken, het CDA bij voorbaat stelt dat er niets mogelijk is wat niet wordt genoemd in de 
Kustvisie. 
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De heer Rebel (CDA) beaamt dat dit ongeveer het standpunt van het CDA is. Hij vindt het 
onwenselijk dat amper een jaar nadat een visie in een heel intensief traject met inwoners is 
vastgesteld, nieuwe aspecten worden toegevoegd. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt of dit voor de komende tien jaar geldt. 
 
De heer Rebel (CDA) bevestigt dit. Hij pleit voor het koers houden en afspraken uitvoeren. 
 
De heer Van Klink (VVD) heeft de heer Rebel ook horen zeggen dat de fietsers boven 
parkeergelegenheid van auto’s gaan. Is dit een heroverweging van de zojuist afgesproken 
Kustvisie? 
 
De heer Rebel (CDA) noemt dit een invulling van de Kustvisie. Op de ene plek wordt ruimte 
gemaakt voor het strand en voor meer activiteiten. Voor het CDA is het geen probleem als auto’s 
op een grasveld moeten parkeren. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt dat de periode tussen een onderzoek en mogelijke bouw 
nog jaren zal duren. 
 
De heer Rebel (CDA) leest dat de motie vraagt om een resultaat voor 25 november. Als het 
onderzoek gereed is, kan er snel een besluit worden genomen. 
De bijdrage van GroenLinks was wat somber, maar met betrekking tot tweedeling bij scholen ziet 
hij ook wel wat lichtpuntjes en refereert hierbij aan scholen die zich ervoor hebben ingespannen 
om alle leerlingen erbij te houden. Hetzelfde geldt voor het meekoppelen in wijk 1276. Het CDA 
heeft echter het beeld dat projecten integraal worden uitgevoerd en dit heeft het college ook 
bevestigd. 
Inzake de motie van het CDA is het teleurstellend dat de wethouder het capaciteitsprobleem van 
de ambtenaren heeft aangehaald. In feite gaat de motie om een eerste stap naar een 
toekomstvisie toe. 
De andere moties heeft het CDA meeondertekend. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) is niet heel tevreden met het antwoord dat de raad in het vierde 
kwartaal wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot wonen. 
Het is goed dat er contact met het Huizer Museum wordt gelegd om de ruis op de lijn beëindigen. 
De PvdA verzoekt om de raad nog voor het reces te informeren over dit overleg. 
Het is de vraag hoe een enquête inzake de markt op dit moment zuiver kan worden gehouden met 
de effecten van corona. 
 
De heer Rebel (CDA) erkent dat dit belangrijk is, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat 
professionals in staat zijn om deze effecten eruit te filteren. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) denkt dat het college goed inzet op kostenbesparing in het sociaal 
domein zodat de vraag over beëindiging van de openeinderegeling niet aan de orde is. 
Het is mooi dat Huizen gaat deelnemen aan het knooppunt Zorgfraude. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt wat het uitgangspunt van de PvdA is met betrekking tot de 
openeinderegeling. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) denkt dat deze discussie pas aan de orde is op het moment dat de 
besparingen en andere maatregelen niet het gewenste effect hebben. De PvdA hoopt dat deze 
discussie niet gevoerd hoeft te worden en ziet genoeg andere mogelijkheden. 
De PvdA heeft de verplichtingenadministratie voorgesteld om een probleem op te lossen. Als het 
college voor een ander middel kiest en hiermee ook het probleem oplost, is dit ook prima. 
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De heer Van Klink (VVD) gaat eerst in op het amendement en de verschillende moties en reageert 
vervolgens op andere bijdragen. 
De VVD steunt amendement A1. 
Moties 1 tot en met 4 worden door de wethouder overgenomen. 
 
De heer Rebel (CDA) hoort de heer Van Klink zeggen dat de moties worden overgenomen door 
de wethouder, maar hij is benieuwd of de VVD de moties steunt en dan met name motie 4. 
 
De heer Van Klink (VVD) stelt dat de VVD motie M4 steunt. Het gaat om een quick scan en de 
VVD is voor het creatief onderzoeken van de mogelijkheden en om daarna een weloverwogen 
keus te maken. 
 
De heer Rebel (CDA) memoreert dat de VVD in de commissie FD inzake RES waar zoekgebieden 
zijn aangewezen voor onderzoek, negatief stond tegenover dat onderzoek. 
 
De heer Van Klink (VVD) zegt dat het onderzoek waar M4 voor pleit in eigen hand kan worden 
gehouden en de raad kan hier zelf over besluiten. Bij de RES is dat niet het geval en daarom wil 
de VVD hier wat strakker in zitten. 
 
De heer Rebel (CDA) wijst erop dat de wethouder duidelijk heeft gemaakt dat het om een 
onderzoek gaat en dat het onderwerp ter besluitvorming terugkomt. 
 
De heer Van Klink (VVD) is het eens om inzicht te krijgen in de declaraties van de zorg en hij is 
ook voor het voorstel voor de verplichtingenadministratie, maar de aanpak van de wethouder 
wordt ook gesteund. Ook de VVD is blij met aansluiting bij het meldpunt Zorgfraude. 
Aan D66 vraagt hij of Vista nu wel of geen optie is om te bebouwen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) antwoordt dat dit geen optie is voor de D66. 
 
De heer Van Klink (VVD) is het eens met de opvatting van de ChristenUnie over het benutten van 
algemene reserve voor investeringen en niet om gaten te dichten. Voor de VVD is ook het 
verhogen van de inkomsten en het verhogen van de ozb geen optie. Hij vraagt of dit wel opties 
zijn voor de ChristenUnie. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) bevestigt dit. Hij heeft gepleit voor een integrale afweging in plaats 
van een prioriteitenlijstje. 
 
De heer Van Klink (VVD) denkt hier anders over, maar is blij met de opheldering. 
Hij heeft mevrouw Rebel horen zeggen dat er zonder potjes een groot tekort zou zijn geweest. Dit 
is inderdaad een mooi argument om er een gezonde financiële huishouding op na te houden en 
dus reserves te hebben voor de momenten waarop het wat moeilijker gaat. De VVD is ook een 
groot voorstander van reserves mits deze op de juiste manier wordt gebruikt en toegepast. 
De heer Driessen heeft ervoor gepleit om van de eventuele compensatie voor uittreding van 
Amsterdam en de provincie uit het GNR ook een reserve aan te leggen. Ook dit steunt de VVD. 
De VVD is ook groot voorstander van zonnepanelen op daken van bedrijven en er wordt graag 
meegedacht aan creatieve oplossingen voor de problemen die hiermee gepaard kunnen gaan. 
Fractie Transparant Huizen wordt gevraagd met hoeveel de WOZ verhoogd zou moeten om de 
financiële uitdaging die er is dicht te lopen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) denkt dat dit minimaal 25% moet zijn. Huizen heeft 
al jaren de laagste lasten in de regio en misschien zijn de problemen op te lossen met deze 
verhoging en met de gelden uit Den Haag. 
 
De heer Van Klink (VVD) vraagt hoeveel van het gat met deze verhoging wordt gedicht. 
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De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stelt dat 25% ongeveer een bedrag zal zijn van 
2,5 miljoen euro en hiermee komt Huizen een eind. 
 
De heer Van Klink (VVD) vraagt zich af of deze verhoging niet juist de mensen met de lage 
inkomens treft. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) zegt dat de zwakkeren in Huizen subsidies 
ontvangen. De meeste huishoudens in Huizen zijn daadkrachtig genoeg om een verhoging van 
25% op te hoesten. 
 
De heer Van Klink (VVD) begrijpt dat het voorstel is om de WOZ te verhogen om deze in 
subsidies terug te geven aan degenen die dit niet kunnen betalen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stelt dat dit om enkelen zal gaan. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) denkt dat de opmerking van de heer Klink ook het idee is van de 
sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. 
 
De heer Van Klink (VVD) wijst erop dat in een progressief belastingstelsel de sterkste schouders 
al de zwaarste lasten dragen. De VVD is geen voorstander van verhoging van de ozb om het 
financiële gat te dichten. 
De VVD is er wel voorstander van dat de gemeente zich voorbereidt op elektrificatie. 
Ook is de VVD blij met opening van het zwembad. 
De VVD heeft het vertrouwen dat als met elkaar wordt samengewerkt en als er gekozen durft te 
worden, de storm samen het hoofd wordt geboden. 
 
De heer Van der Pas (VVD) vraagt of het niet verhogen van de ozb geldt voor alle gemeentelijke 
heffingen. Welke oplossing ziet de VVD als blijkt dat de financiële middelen toch onvoldoende 
zijn? 
 
De heer Van Klink (VVD) zegt dat de VVD wil zoeken naar creatieve oplossingen om 
efficiencyslagen te maken en om meer te doen met minder. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) is dit met de heer Van Klink eens als het gaat om nieuwe woningen 
of inkomsten. Hier zit echter op een gegeven moment een grens aan en is het dan nog 
onbespreekbaar voor de VVD om iets aan de gemeentelijke belastingen te doen? 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft de wethouder Financiën horen zeggen dat het niet de intentie van het 
college is om de ozb te verhogen, omdat dit in het collegeprogramma staat. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) bevestigt dat de prioriteit van de PvdA hier ook niet ligt, maar de 
corona-crisis heeft veel veranderd. Hij vindt dat meer dingen bespreekbaar worden dan voorheen 
het geval was. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft de wethouder ook horen zeggen dat uiteindelijk wel kan 
worden overwogen om aan de inkomstenkant iets te doen. Krijgt de wethouder die ruimte niet van 
de VVD? 
 
De heer Van Klink (VVD) schaart zich achter het antwoord van mevrouw Prins. Dit betreft het 
standpunt van de VVD inzake de ozb. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) gaat eerst langs de moties. 
De motie Toekomstvisie is mede-ingediend door D66. 
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De motie Wegbeheer steunt D66. 
De motie Anders Wonen heeft D66 zelf ingediend. 
Motie onderzoek bouwmogelijkheden in het Gooimeer: D66 is benieuwd wat er wel en niet kan en 
daarna zal een besluit worden genomen. 
A1 heeft D66 medeondertekend. 
 
D66 waardeert de aangekondigde maatregelen in het sociaal domein en neemt deze allemaal 
over, maar er zit een grens aan en mevrouw Van Werven roept op om de vertegenwoordiger in 
Den Haag duidelijk te maken dat het zo niet verder kan. 
Het pleidooi voor een onderzoek naar de markt deelt D66. 
Met betrekking tot RES roept mevrouw Van Werven op tot verantwoordelijkheid nemen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) zegt dat de RES vraagt wat haalbaar is in de regio. In de regio zit de 
bebouwing dicht tegen het groen aan en het valt niet te ontkennen dat het gebied minder open is 
dan andere gebieden. Daarom is het niet vreemd dat Huizen iets minder kan doen op bijvoorbeeld 
het gebied van windmolens of zonneparken. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) erkent dat sommige dingen niet kunnen, maar in dat geval moet 
creatief worden gekeken naar wat wel kan 
 
Mevrouw Prins (VVD) verwijst naar een eerdere discussie in de commissie over de RES waarin 
werd gesteld dat het wenselijk was om ook alternatieven mee te nemen. Maar in de RES mochten 
alleen bewezen middelen en dit waren windenergie en zonne-energie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat ook ingezet kan worden op isolatie en op nieuwe 
technieken. 
 
Mevrouw Prins (VVD) is het hier helemaal mee eens. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) gaat ervan uit dat er volgende week opheldering komt over het 
museum. 
De geboorteboom van de SGP is een fantastisch idee evenals zonnepanelen op bedrijfsdaken. 
De week van het groen van de ChristenUnie omarmt D66 ook. Dit hoeft helemaal niet veel geld te 
kosten, omdat er ongetwijfeld veel vrijwilligers zijn die zich sterk voor willen maken. 
Het voorgestelde flexwonen van de SGP is interessant om te onderzoeken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat de openeinderegeling voor de ChristenUnie een belangrijk 
uitgangspunt is. 
Hij herhaalt zijn pleidooi voor een brede afweging met betrekking tot de financiën waarbij zaken 
naast elkaar in plaats van onder elkaar moeten staan. Het is teleurstellend dat hier weinig 
enthousiasme voor is. 
De ChristenUnie heeft nog een alternatief gevonden. Er zijn middelen gereserveerd voor 
uitvoering van het collegeprogramma. Een deel ervan is niet geoormerkt en er zou bekeken 
kunnen worden of dit voor de zorg kan worden ingezet. 
De wethouder heeft aangegeven dat er weinig gemeentegrond beschikbaar is. In dit kader zijn er 
twee opties: een actieve grondpolitiek of de regio wordt gemeld dat er geen mogelijkheden zijn, 
omdat Huizen vol is. 
 
De heer Rebel (CDA) begrijpt dat het college een keus kan maken, maar hij vraagt waar de 
ChristenUnie staat. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat de Woonvisie is aangenomen. Als er mogelijkheden zijn 
om grond te kopen, moet hier naar gekeken worden, kortom een meer actieve grondpolitiek met 
de doelstelling om hier woningen op te bouwen. 
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De markt moet volgens de ChristenUnie wel op het Oude Raadsplein blijven, maar er moet ook 
worden bekeken of deze verder verspreid kan worden. 
Tekorten op het sociaal domein opvangen door verhoging van de ozb is erg kort door de bocht. 
Het knooppunt van de Zorgfraude is een goed initiatief. 
De VVD pleit voor meer markt, minder overheid terwijl de huidige situatie meer het 
tegenovergestelde is. Ondernemers moeten inderdaad ondernemen, maar zij hebben ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft alleen gezegd dat bij de invulling van de haven ondernemers kunnen 
ondernemen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat de projecten bij de haven rendabel zijn. De niet-
rendabele projecten komen kennelijk bij de gemeente terecht. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft ook gezegd dat de gemeente voorwaarden moeten scheppen en 
ervoor kan zorgen dat het ook voor een particulier een verstandige investering wordt. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) herhaalt dat onrendabele projecten bij de gemeente terecht komen 
en moet er geld bij. 
 
Mevrouw Prins (VVD) erkent dat het hier vaak op neerkomt. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt dat als ondernemers worden gefaciliteerd, ook voorwaarden 
meegegeven mogen worden en ondernemers ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
moeten nemen. 
Dorpsbelangen Huizen wil niet met geld schuiven, maar de vraag is hoe de begroting uiteindelijk 
dekkend moet worden. Bovendien moet er wel een potje worden gemaakt voor de uittreding van 
Amsterdam en de provincie. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is inderdaad tegen de potjescultuur, maar als er een 
flink bedrag op de rekening van GNR wordt gestort, is de aanname dat het sneller wordt 
uitgegeven dan de gemeente zou doen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) noemt dit wantrouwen richting GNR. Bovendien is GNR een 
verbonden partij en dit betekent dat de begroting en de jaarrekening goedkeuring behoeven van 
de gemeente. 
SGP is met goede ideeën gekomen voor de geboorteboom en zonnepanelen op bedrijfsdaken. 
Over de flexwoning zal hij even moeten nadenken. 
Met de SGP wordt het belang van zondag rustdag gedeeld. 
Fractie Transparant Huizen is kritisch over de indicatiestelling en plaatsing in de jeugdzorg, maar 
uiteindelijk is het wel belangrijk om goede jeugdzorg te blijven geven. 
Het gevoel van druk zetten op het rijk wordt gedeeld door de ChristenUnie. 
Leefbaar Huizen stelt dat het vorige college het sociaal domein heeft geplunderd, maar heeft 
hiervoor geen onderbouwing gegeven. In 2015 is de jeugdzorg naar de gemeente 
gedecentraliseerd waardoor de kosten enorm oplopen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat er destijds ook geen argumentatie was om 
het geld uit het sociaal domein te halen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft zojuist de situatie geschetst. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) licht toe dat wethouder Bakker destijds heeft gesteld dat er 
dingen op de gemeente af zouden komen waar echt geld voor neergelegd moet worden. 
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Decentralisatie was een van die dingen. Dit geld is wel apart gelegd, maar het is niet naar de zorg 
gegaan. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft nog altijd geen onderbouwing gehoord over waar het geld dan 
wel naartoe is gegaan. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) noemt scholen die wel tot het sociaal domein behoren, maar 
niet het gedeelte waarvoor het bestemd was. Bovendien is het ‘potje’ ook gebruikt voor aanvragen 
vanuit de raad. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is dit niet met de heer De Bruijn eens. Er zijn specifieke aspecten 
voor scholen uit het potje sociaal domein gehaald, maar er zijn geen complete scholen van 
gebouwd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zal het desgevraagd uitzoeken en het schriftelijk aan de heer 
Doorn doen toekomen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) denkt dat de corona-crisis belangrijk is om na te denken over het 
afscheid nemen van het rendementsdenken. 
A1 heeft de ChristenUnie zelf ingediend. 
M1 over de Toekomstvisie wordt met de uitleg van de wethouder gesteund. 
M2 heeft de ChristenUnie zelf mede-ingediend. 
M3 Anders Wonen voegt voor de ChristenUnie niet veel nieuws toe. De vrees is dat eigenaren de 
ontwikkelruimte tot het maximale zullen benutten en dit zou kunnen betekenen dat omhoog wordt 
gebouwd. De ChristenUnie zal niet met de motie instemmen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) herhaalt dat de motie oproept tot “passend binnen de uitstraling van 
de directe omgeving”. Het zullen dus zeker geen torenflats worden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) verwacht ook niet dat er torenflats zullen komen, omdat het 
bestemmingsplan dit niet toestaat. Hij verwijst naar het voorbeeld van het afgebrande pand in de 
Kerkstraat waar de eigenaar de maximale mogelijkheden had kunnen benutten. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat de raad zelf bij de afweging van het bestemmingsplan is betrokken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt het een stap te ver en te snel en hij zal de motie niet steunen. 
Aan M4, Bouwen in het water, heeft de ChristenUnie geen behoefte. Bovendien is bekend dat het 
is toegestaan, want de Sfinxen zijn ook in het Gooimeer gebouwd. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) gaat de moties langs. 
Dorpsbelangen Huizen steunt M1, M2 en M3. Het onderzoek waar M4 om vraagt is overbodig 
voor Dorpsbelangen Huizen, omdat Dorpsbelangen Huizen niet akkoord is met bouwen in het 
water. 
Met A1 stemt Dorpsbelangen Huizen in. 
De beperking van het aantal parkeerplaatsen die het CDA voorstaat, is voor mevrouw Rebel 
persoonlijk akkoord, maar zij denkt dat de inwoners van Huizen hier anders over denken en dat 
het strand niet gaat renderen zonder parkeerplaatsen. 
De VVD wil minder geld naar scholen. Dorpsbelangen Huizen is het hiermee eens. 
D66 wil de Vista niet bebouwen en hier staat Dorpsbelangen Huizen volledig achter. 
Mijn geboorteboom van de SGP is een heel leuk idee en zelf kan zij gezien haar familie een heel 
bos planten. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft in de eerste termijn gevraagd hoe Dorpsbelangen Huizen 
staat tegenover het idee om een integrale afweging te maken in plaats van een prioriteitenlijst. 
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft goede dingen gehoord zoals bezuiniging en oud 
voor nieuw en dit zijn goede alternatieven. De 25% verhoging van de WOZ die Fractie 
Transparant Huizen heeft geopperd, staat Dorpsbelangen Huizen niet voor. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) denkt dat verhoging van de WOZ nodig is. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wenst de fractie hier heel veel succes mee. 
Dorpsbelangen Huizen is tegen het bebouwen van de Vista. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft begrepen dat mevrouw Rebel een grote familie heeft, maar 
tegelijkertijd is zij tegen elke bebouwing. Waar gaan haar kleinkinderen wonen? 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat geen van haar kinderen in Huizen woont. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat het belangrijk is dat er ook jonge inwoners in Huizen blijven 
wonen en dat een totaal vergrijsde samenleving niet de bedoeling is. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt totale vergrijzing het ander uiterste. Zij denkt dat 
Huizen dit stadium nooit bereikt, omdat er altijd nieuwe inwoners komen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) nodigt mevrouw Rebel een keer uit voor het regiopodium waar het 
gaat over de verstedelijkingsstrategie. Hier wordt Huizen als een grijs dorp neergezet en er ligt 
een behoorlijke uitdaging om dit te voorkomen, omdat dit veel kost aan voorzieningen. Hij meent 
dat mevrouw Rebel hier als vertegenwoordiger van Huizen zit voor de hele gemeenschap van 
Huizen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft geantwoord op de vraag waar haar kinderen 
wonen. 
Tot slot meldt zij dat zij heel blij is dat de Sijsjesberg op 29 juni weer opengaat en zij wenst alle 
zwemliefhebbers een fijne zomer toe. 
 
De heer Van Klink (VVD) heeft mevrouw Rebel horen zeggen dat de VVD van mening is dat er 
geen geld naar scholen moet. Dit is pertinent niet waar. De VVD wil alleen niet verrast worden 
door onverwachte extra kosten. De VVD is wel degelijk voor een gezond leefklimaat van de 
kinderen van Huizen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) noemt dit een heel ander verhaal. Zij heeft gezegd dat 
een gereserveerd bedrag voor een school niet overschreden moet worden. 
 
De heer Bource (SGP) geeft een reactie op de bijdragen van de verschillende fracties. 
Hij valt het CDA bij wat betreft de opmerkingen over de boa en de politie. Het is belangrijk dat de 
samenwerking goed loopt. Ook de rechtspositie van de vrijwillige brandweer is belangrijk. 
De SGP deelt de mening van de PvdA dat het erg blijft steken in plannen voor woningen. 
Het is tijd voor actie voor het Huizer Museum en ook de SGP hoort graag tijdens de 
raadsvergadering van volgende week wat de werkelijke stand van zaken is. 
Goed dat de gemeente zich aansluit bij het knooppunt Zorgfraude. 
De SGP kijkt uit naar een praktische oplossing voor het declaratiegedrag. 
Het idee van de VVD om niet direct de portemonnee te trekken en te kijken naar cofinanciering 
deelt de SGP. Ook het gestelde om goed te kijken naar de grens voor onderwijshuisvesting 
begrijpt de SGP. 
Los van windturbines zijn er meerdere technologieën waarnaar gekeken kan worden. 
Het is belangrijk om te durven kiezen. 
Ook de SGP wil niet dat de Vista wordt bebouwd. 
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Operatie Steenbreek levert veel creatieve ideeën op. 
De SGP is blij met het mobiliteitsplan waar veel inwoners op gereageerd hebben. 
GroenLinks heeft aandacht gevraagd voor duurzaamheid en de vereenzaming en deze opstelling 
deelt de SGP. 
De opmerkingen van wethouder Boom over de aanpassing van de eengezinswoningen waardeert 
de SGP. 
De plannen van wethouder Hoelscher zijn mooi en de SGP kijkt uit naar de invulling en het 
‘doorwrochte’ plan. 
M1, de motie over het plan van aanpak, kan de SGP met de toelichting van de wethouder 
steunen. Dit geldt ook voor de motie over het wegbeheer. Met de toelichting van de wethouder op 
de motie Anders Wonen kan SGP instemmen. De motie voor het onderzoek naar 
bouwmogelijkheden in het Gooimeer is na de toelichting van de wethouder ook akkoord. 
Amendement 1 heeft de SGP mee ingediend. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is blij met de toelichting van de wethouder dat met 
Den Haag zal worden gesproken om de druk te verhogen om meer geld te krijgen. In dat geval 
zou de 25% verhoging van de ozb niet nodig zijn. 
De Kustvisie strekt volgens hem vanaf de aanloophaven naar de oude pier en de oude haven. De 
bouw waar de heer De Bruijn in geïnteresseerd is, zou moeten plaatsvinden tussen de 
aanloophaven en de Sfinxen. Dit zou een geweldig plan zijn. Zelf wil de heer Schaap in de 
volgende vergadering met een amendement komen om 500 m. uit de kustlijn een eiland te 
creëren van zonnepanelen. Dan hoeven de daken van bedrijven niet volgelegd te worden. 
Een projectontwikkelaar wil woningen bouwen van rond de 360.000 euro op het 
Grenspad/Botterstraat. Dit zijn geen starterswoningen, maar waarom zou deze ontwikkelaar geen 
starterswoningen willen bouwen voor jongeren in een soort van duplexvorm? Dit kan voor prijzen 
van 190.000 euro tot 230.000 en hier zouden tien jongeren mee geholpen zijn. 
Tot slot meldt de heer Schaap dat hij het betreurt dat de VVD het plan voor de ozb-verhoging niet 
steunt. 
 
De heer Van Klink (VVD) wijst erop dat dit ook bij de starterswoningen terechtkomt, al vraagt hij 
zich af of deze rond de 200.000 euro zullen kosten. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) meent dat voor dit bedrag een hypotheek nog 
mogelijk is. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat net voordat het nieuwe college aantrad de 
ozb met 10% werd verhoogd. Een kleine doorrekening leert dat met een verhoging van 25% niet 
veel kan worden gerealiseerd. Daarnaast is Leefbaar Huizen geen voorstander van het verhogen 
van de ozb. 
M1 en M2 hebben Leefbaar Huizen medeondertekend. 
M3 Anders Wonen zal worden gesteund door Leefbaar Huizen, omdat voor kleine beurzen moet 
worden gebouwd. 
M4 heeft Leefbaar Huizen zelf ingediend met GroenLinks en D66. 
A1 heeft iedereen ondertekend. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stelt dat GroenLinks niet tegen verhoging van de ozb is, 
maar tekorten in het sociaal domein zouden afgedekt moeten worden door de rijksoverheid. Zij is 
het eens met alle fracties die hebben gesteld niet te moeten bezuinigen op kwetsbare groepen. 
Tegenover aansluiting bij het meldpunt Zorgfraude staat GroenLinks positief. Ook wordt 
aangesloten bij de oproep van de ChristenUnie voor zorg voor mantelzorgers. Wat betreft de SGP 
die heeft gesteld dat de menselijke maat in het oog moet worden gehouden en dat protocollen niet 
oververhit moeten raken, sluit GroenLinks zich aan. Het doet GroenLinks deugd dat het college 
een toezegging doet om de forse toename van de meldingen van discriminatie op grond van ras 
mee te nemen in de inclusieagenda en het antidiscriminatiebeleid aan te scherpen. Tot slot is 



 

 

 
  
Datum: 03-07-20      Blad: 30 

 

 

GroenLinks blij dat de wethouder de raad volgende week in de raadsvergadering op de hoogte 
stelt van de stand van zaken met betrekking tot het Huizer Museum. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is het eens met de ChristenUnie om in de breedte naar een 
totaaloverzicht van besparingen te kijken. Zij nodigt Dorpsbelangen Huizen van harte uit om 
aanwezig te zijn bij de zesde demonstratie voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. De 
operatie Steenbreek is voor GroenLinks noodzakelijk gezien de versteende plekken die er nog 
steeds in Huizen zijn. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft niet gezegd dat Steenbreek niet noodzakelijk is, maar 
hij meent dat de noodzakelijke kennis inmiddels aanwezig is. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat isolatiemaatregelen in de energietransitie no regret 
maatregelen worden genoemd. GroenLinks kijkt ook zo aan tegen het klimaatadaptief maken van 
het plein voor de Meent. Het kost geld, maar het levert ook veel voordelen op voor inwoners en 
het milieu. 
 
De voorzitter concludeert dat agendapunt 3.1, 3.2 en 3.3, unaniem zijn aangenomen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) geeft een stemverklaring met betrekking tot agendapunt 3.4, De 
ChristenUnie zal instemmen met het voorstel, met uitzondering van punt 5, omdat de 
ChristenUnie heeft voorgesteld om de afweging heel breed te maken. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stemt niet in met punt 4 vanwege de overheveling van 
5 miljoen euro. De wethouder heeft gesteld dat het egalisatiereserve niet onder nul mag liggen, 
maar als er minder wordt uitgegeven, hoeven er ook geen gelden overgeheveld te worden. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stemt niet in met punt 5 met dezelfde argumentatie als de 
ChristenUnie. 
 
De voorzitter concludeert dat 3.4 is aangenomen met bovengenoemde opmerkingen. 
 
De voorzitter concludeert dat het gewijzigde voorstel 3.5, inclusief amendement A1 unaniem is 
aangenomen. 
 
Motie 1, M1 – Plan van aanpak Toekomstvisie: CDA en mede namens VVD, D66, PvdA en 
Leefbaar Huizen: 
 
overwegende dat: 
- de huidige toekomstvisie “Huizen levendig dorp aan het water” loopt tot 2020; 
- in de memorie van antwoord (pagina 46) behorend bij de concept programmabegroting het 
college heeft aangegeven voornemens te zijn de toekomstvisie van de gemeente Huizen te 
actualiseren;  
 
draagt het college op: 
- de raad uiterlijk in zijn vergadering van 10 december 2020 een plan van aanpak te presenteren 
waar in ieder geval wordt ingegaan op de volgende onderdelen;  

o waar gaat de toekomstsvisie over en waar niet; 
o op welke wijze wordt de Raad meegenomen in het op en vaststellen van de toekomstvisie; 
o op welke wijze gaat u inwoners betrekken bij het opstellen van de visie; 
o planning. 

 
De voorzitter concludeert dat M1 unaniem is aangenomen. 
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Motie 2, M2 – Wegbeheer: VVD en mede namens de fracties van CDA, PvdA, Leefbaar 
Huizen en ChristenUnie 
 
overwegende dat: 
• de raad in zijn vergadering van 29 oktober 2015 een motie heeft aangenomen, met de opdracht 
aan het college om met voorstellen te komen om te bereiken dat het na een eerder ingesteld 
onderzoek vastgestelde percentage van 16% “onvoldoende kwaliteit van de verharding” 
overeenkomstig de kwaliteitsnormen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 
Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek CROW wordt teruggebracht tot maximaal 
8% “onvoldoende kwaliteit van de verharding”; 
• in de raadsvergadering van 30 juni 2016 de Rapportage Wegbeheer 2016-2019 is behandeld, en 
de raad daarbij een motie heeft aangenomen waarin het college is opgedragen pakketten samen 
te stellen uit de extra beheers- en onderhoudswerkzaamheden die verricht moeten worden om het 
streefpercentage van maximaal 8% “onvoldoende kwaliteit van de verharding” te behalen, en hier 
minimaal de pakketten “doorgaande wegen”, “fietspaden” en “infrastructuur in wijken” in op te 
nemen; 
• de raad in zijn vergadering van 15 december 2016 op voorstel van het college gekozen heeft 
voor een onderhoudspakket “hoofdwegen, fietspaden en een deel woonwijken 
(boomwortelschade)”, en besloten heeft de hiermee gemoeide kosten, ad €1.215.000,- in 2016 te 
storten in de Reserve infrastructuur en te onttrekken aan de Vrije ruimte in de egalisatiereserve; 
• bij het betreffende raadsvoorstel een “Notitie Wegbeheer 2017-2026” gevoegd was die een 
periode tot en met 2021 overziet, waarin vermeld staat dat elke twee jaar de inspectie herhaald 
wordt en de planning geactualiseerd wordt; 
• het gevoelen bij de raad is dat thans de kwaliteit van het wegonderhoud, en met name de 
fietspaden, niet (meer) in overeenstemming is met de doelen waartoe in december 2016 is 
besloten; 
• informatie over de huidige stand van de kwaliteit van het wegonderhoud t.o.v. het streefcijfer 
maximaal 8% “onvoldoende kwaliteit van de verharding”, en een beeld daarvan in 
meerjarenperspectief, niet gevonden kan worden bij het voorstel “Meerjarenonderhoudsplanning 
2020 t/m 2024 voor infrastructuur en rioolexploitatie” 
• er behoefte is aan een actueel beeld van het niveau van het wegonderhoud t.o.v. het in 2016 
gestelde doel van maximaal 8% onvoldoende kwaliteit van de verharding” 
draagt het college op: 
 • uiterlijk in het eerste kwartaak 2021 aan de raad een rapportage voor te leggen, met de actuele 
stand van zaken t.a.v. het onderhoud van wegen en fietspaden en daarbij, zo nodig, voorstellen te 
doen (zo mogelijk meerdere alternatieven met een kostenplaatje) hoe de in 2016 beoogde 
kwaliteitsverbetering van het wegonderhoud alsnog kan worden bereikt, op basis waarvan de raad 
vervolgens een keuze kan maken; 
 
De voorzitter concludeert dat M2 unaniem is aangenomen. 
 
Motie M3 – Anders wonen: D66, mede namens de fracties van CDA, PvdA en 
Dorpsbelangen Huizen 
 
overwegende dat: 
• In coalitieakkoord “Vitaal en Verbindend” punt 2.9.1 staat opgenomen Om binnen de kaders van 
de lokale- en regionale woon visie de gestelde doelen van passende en betaalbare woningen te 
kunnen realiseren, wordt actief gezocht naar nieuwe locaties en creatieve oplossingen, zoals een 
proef met “tiny houses” of woonvormen voor ouderen met zorg op maat; 
• Wanneer bestaande huizen gesloopt worden deze meestal vervangen worden door veel grotere 
huizen; 
• Grote huizen met veel volume veel energie gebruiken; 
• Grote huizen niet perse voor grotere huishoudens worden gebouwd; 
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• Er sprake is van steeds verder veranderende behoeften ten aanzien van wonen en woonvormen; 
• Er vooral grote behoefte is aan nieuwe, betaalbare, energiezuinige en kleine woningen; 
• We als gemeente er alles aan moeten doen om te zorgen dat er voldoende geschikte woningen 
zijn; 
• We efficiënt moeten omgaan met de beschikbare ruimte; 
• We als gemeente er alles aan moeten doen om zuiniger om te gaan met energie;  
draagt het college op: 
• Om te komen met een voorstel voor beleid, dat het mogelijk maakt om — binnen de contouren 
van het bestemmingsplan en passend binnen de uitstraling van de directe omgeving -de functie 
van een bestaande woning of perceel te veranderen en daarmee de beschikbare ruimte optimaler 
te gebruiken. (Bijvoorbeeld: om een groot huis in voorkomende gevallen te mogen slopen om 
plaats te laten maken voor meerdere kleinere huisjes, een kantoorwoning weer een 
woonbestemming geven, een landhuis een woonzorgbestemming geven, een “eengezinswoning” 
aanpassen in “meer eenpersoonshuishouden-woningen”, etc.) 
 
De heer Van Klink (VVD) zegt dat VVD kan instemmen met de motie, met de aantekening dat 
deze wordt uitgevoerd zoals de wethouder heeft toegelicht. 
 
M3 wordt aangenomen met 23 stemmen en 4 stegen. Voor stemden: mevrouw Prins, de heren 
Meijerman, Van Klink, Bartlema, Van der Pas, Gencer, mevrouw Leeuwin, de heren Rebel en 
Woudsma, mevrouw Van Deutekom, mevrouw Rienstra, mevrouw Van den Berge, mevrouw 
Lemmens, mevrouw Van Werven, de heren Lekkerkerker, Schröder, De Bruijn en Koning, 
mevrouw Van der Kleij, mevrouw Rebel, de heren Driessen, Bource en Schaap. Tegen stemden: 
de heren Holtslag, Ribberink en Doorn en mevrouw Terlouw. 
 
Motie 4, M4 – Onderzoek bouwmogelijkheden in het Gooimeer 
 
overwegende dat: 
• het gebrek aan woningen voor verschillende doelgroepen in Huizen zich steeds meer doet 
voelen; 
• er steeds minder mogelijkheden voor woningbouw op het land zijn en die mogelijkheden 
voornamelijk “inbreiprojecten” zijn, waarbij bestaande bebouwing wordt gesloopt waarna op die 
plek woningen worden gebouwd; 
• Huizen met de bouw van de vijf sfinxen als onderdeel van het vierde kwadrant in het verleden al 
eens de mogelijkheid heeft benut om ook in het water te bouwen; 
• daaruit blijkt dat wonen op het water voor Huizen ook een optie kan zijn om aan de behoefte aan 
woningen voor de verschillende doelgroepen tegemoet te komen; 
• het daarom wenselijk is dat de mogelijkheden voor woningbouw op het Huizer deel van het 
Gooimeer worden onderzocht; 
• uitgangspunt bij het onderzoek moet zijn dat woningbouw op het water het gebruik van het 
Gooimeer voor andere functies, zoals recreatie, niet moet belemmeren;  
draagt het college op: 
• een onderzoek in te stellen naar de juridisch-planologische mogelijkheden voor woningbouw op 
het Huizer deel van het Gooimeer, 
• de uitkomsten van dit onderzoek te rapporteren aan de commissie Fysiek Domein uiterlijk voor 
de vergadering van 25 november 2020; 
 
M4 wordt bij meerderheid van stemmen aangenomen met 20 stemmen voor en 7 tegen. Voor 
stemden: mevrouw Prins, de heren Meijerman, Van Klink, Bartlema, Hotlslag, Ribberink, Van der 
Pas en Gencer, mevrouw Leeuwin, mevrouw Rienstra, mevrouw Van den Berge, mevrouw 
Lemmens, mevrouw Van Werven, de heren Lekkerkerker, Schröder, De Bruijn en Koning, 
mevrouw Van der Kleij en de heren Bource en Schaap. Tegen stemden: mevrouw Rebel, de 
heren Driessen, Rebel en Woudsma, mevrouw Van Deutekom, de heer Doorn en mevrouw 
Terlouw. 
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Sluiting 
Na een moment van reflectie gevraagd te hebben, sluit de voorzitter de vergadering om 23.40 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 september 2020 
 
 
 
 
 
De voorzitter,     De raadsgriffier, 
 


