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Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 12 december 2019 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 22.30 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
 N. Meijer, voorzitter 
 J. Veenstra, raadsgriffier 
 
26 raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 

 
 VVD-fractie: 

mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, W.H. Holtslag, J. Ribberink 
 

 Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen 
 

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

 D66-fractie: 
mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker, B. Schröder 
 

 PvdA-fractie: 
S. van der Pas (fv), K. Gencer, mw. M.N. Leeuwin 
 

 GroenLinks-fractie: 
mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.E. Lemmens 
 

 Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), F.E.R. Koning, mw. L. Veer 
 

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

 SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 

 Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (fv) 

 
Wethouders: 
R.G. Boom, M.W. Hoelscher , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek,  
 

Afwezig: 
mw. M.J. van den Berge (GroenLinks) 
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment van 
bezinning. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is afwezig wegens ziekte en de voorzitter wenst haar 
namens de raad beterschap toe. 
 
Volgens de jaarlijkse traditie zal bij de eerste koffieronde een oliebol worden geserveerd. 
 
De voorzitter vraagt aandacht voor het boek “Helden van Huizen” over vrijwilligers. 
 

2. Vaststelling agenda 
De heer Gencer (PvdA) dient samen met de SGP een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag 
aan over “Adoptie rotondes” in. De motie wordt toegevoegd onder agendapunt 17. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) meldt een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over 
“Oude Begraafplaats beschermde status”. De motie wordt toegevoegd onder agendapunt 16. 
 
Met deze toevoegingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten en notulen 
 
3.1 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
3.2 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019 

De notulen worden vastgesteld. 
 
3.3 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
3.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 7 november 2019 

De notulen worden vastgesteld. 
 
3.5 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 13 november 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
3.6 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 13 november 2019 

De notulen worden vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken 

 
4.1 Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen 

Mevrouw Prins verzoekt om brief A20, Brief van raadslid Gooise Meren met vragen aan het 
algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek inzake GAD, over te hevelen naar rubriek D. 
 
De raad is akkoord met dit voorstel. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) verzoekt om de brieven A7, A8, A9, A11, A14, A15, A16 en A17, 
alle ingekomen stukken betreffende het Gemeentefonds, over te hevelen naar rubriek E. 
 
De raad is akkoord met dit voorstel. 
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4.2 Ingekomen stukken rubriek B, preadvies in handen van het college 

Geen opmerkingen. 
 
4.3 Ingekomen stukken rubriek C, afhandelen door het college 

Mevrouw Leeuwin (PvdA) verzoekt om brief C2, brief van Mind Ypsilon over “Manifest de sleutel in 
handen” over te hevelen naar rubriek E, gezien het belang van dit onderwerp voor de kwetsbare 
doelgroep. 
 
De raad is akkoord met dit voorstel. 
 
De heer Rebel (CDA) verzoekt het college om voor de commissiebehandeling een begeleidende 
notitie te maken waarin onder meer wordt ingegaan op waar de brief over gaat, wat de gemeente 
al doet, welke verbeteringen mogelijk zijn, e.d. 
 
Mevrouw Prins verzoekt om brief C3, brief van een inwoner van Huizen over “Glasvezel 
buitengebied”, over te hevelen naar rubriek D. 
 
De raad is akkoord met dit voorstel. 
 

4.4 Ingekomen stukken rubriek D, afhandelen door college; kopie van de antwoordbrief 
naar de raadsleden 
Geen opmerkingen. 

 
4.5 Ingekomen stukken rubriek E, behandelen in de commissie, daarna voorleggen aan de raad 

Geen opmerkingen. 
 

4.6 Ingekomen stukken rubriek F, behandelen samen met raadsvoorstel over dit onderwerp 
Geen opmerkingen. 
 

4.7 Ingekomen stukken rubriek G, afhandelen zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld 
Geen opmerkingen. 
 

5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college 
en de burgemeester 
Wethouder Hoelscher memoreert dat de raad in oktober jl. is geïnformeerd over de bestedingen in 
het sociaal domein, met daarbij een prognose voor de bestedingen en het tekort over heel 2019 
dat in totaal 378.233 euro bedroeg: een jeugdtekort van 99.531 euro en een Wmo-tekort van 
278702 euro. Vanavond wordt voorgesteld om de begroting Wmo met 742.066 euro te verhogen 
en de jeugdbegroting met 208.531 euro. De meevallers die hier tegenover staan zijn lagere 
uitkeringslasten en lagere kosten met betrekking tot het participatiebudget van 494.000 euro. 
Ondanks deze actualisering zal er volgens nieuwe prognoses eind 2019 een aanzienlijk extra 
tekort zijn. Het tekort voor jeugd en Wmo samen zal naar verwachting tenminste 800.000 euro 
extra bedragen waarbij het tekort voor jeugd het grootst is. Het is recentelijk bekend geworden dat 
zorgaanbieders, ook over het eerste halfjaar, veel meer facturen hebben ingediend. Een oorzaak 
hiervoor is waarschijnlijk dat in oktober gewaarschuwd is om tijdig facturen te sturen voor 
gemaakte kosten. Om te overschrijding preciezer te duiden, is meer analyse nodig, maar bekend 
is wel dat hoewel het aantal cliënten niet of nauwelijks groeit, de hoogte van de indicaties en ook 
de daadwerkelijke kosten hiervan stijgen. Behalve de analyse onderzoekt het college ook hoe in 
de nabije toekomst bijsturing van de tekorten mogelijk is. De raad zal in ieder geval in 
februari 2020 worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 
 
De voorzitter deelt mee dat het op dit moment niet mogelijk is om hierover een debat te voeren of 
aanvullende vragen te stellen. 



 

 

 

   

Datum: 12‐12‐2019            Blad: 4 

 

 

 
De heer Rebel (CDA) stelt dat op het moment dat een wethouder een mededeling doet over een 
dermate belangrijk onderwerp en dit ook verbindt aan een begroting waarmee de raad in deze 
vergadering moet instemmen, hij van mening is dat de raad hierover vragen moet kunnen stellen. 
Hij verzoekt het college in ieder geval om de mededeling ook schriftelijk te sturen. Daarnaast wil 
hij het vragen stellen naar aanleiding van een mededeling in het presidium aan de orde stellen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) sluit zich aan bij het verzoek om de schriftelijke mededeling en wil het 
agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering. Ook haar bevreemdt het dat er niet kan 
worden gereageerd op een dergelijke belangrijke mededeling. 
 

6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
Het overzicht wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

7. Hamerstukken 
 

7.1 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV) 
Zonder beraadslaging conform voorstel besloten. 
 

7.2 Besluit algemeen belang afvalinzameling scholen 
Zonder beraadslaging conform voorstel besloten. 
 

7.3 Vaststellen verordening rechtspositie raads- en commissieleden Huizen 2019 
Zonder beraadslaging conform voorstel besloten. 
 

7.4 Begrotingsactualisering 2019-2023 
Zonder beraadslaging conform voorstel besloten. 
 

8. a. Afscheid voorzitter Rekenkamercommissie  
De voorzitter stelt dat de heer Coster veertien jaar voorzitter van de Rekenkamercommissie is 
geweest. Hij geeft het woord aan de heer Meijerman en mevrouw Lemmens om de heer Coster 
toe te spreken. 
 
De heer Meijerman (VVD) zou het betreuren als de heer Coster die op 1 januari 2020 zijn functie 
neerlegt met stille trom zou vertrekken zonder afscheid te nemen van de raad. Sinds 2006 toen 
Rekenkamercommissies verplicht zijn geworden, is hij voorzitter geweest van dit gremium. Vanaf 
2007 is hij hiernaast een aantal jaar bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers en Rekenkamercommissies. De heer Meijerman noemt de heer Coster een 
vriendelijke, zorgvuldige en diplomatieke voorzitter. De vergaderingen waren altijd goed 
voorbereid waardoor steeds snel besluiten genomen konden worden over lopende en toekomstige 
onderzoekstrajecten, over de keuze van de onderzoekbureaus, et cetera. De aanbevelingen van 
de RKC werden vrijwel altijd overgenomen door het college en geïmplementeerd. Naast de 
kwaliteit van het onderzoek is dit mede te danken geweest aan de diplomatie van het duo Coster 
en secretaris Van der Schoor. Namens de raad wordt de heer Coster bedankt voor de plezierige 
samenwerking en wenst de heer Meijerman hem veel succes voor de toekomst. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) is in september 2013 in de Rekenkamer gekomen. Destijds was 
de heer Coster al zeven jaar voorzitter. Zijn grote ervaring en netwerk maakte dat de 
onderzoeksopdrachten altijd aan meerdere onderzoekbureaus konden worden voorgelegd. In de 
vergadering konden altijd goede besluiten worden genomen, onder andere door de inhoudelijke 
adviezen van de voorzitter in samenwerking met de heer Van der Schoor. De heer Coster is bij 
iedere vergadering aanwezig geweest, zelfs toen hij tijdens de benoeming van de vicevoorzitter 
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ziek was. Namens de gemeenteraad dankt mevrouw Lemmens de heer Coster hartelijk en wenst 
hem het allerbeste. Vervolgens overhandigt zij hem een afscheidscadeau. 
 
De heer Coster ziet een aantal raadsleden door de lange en goede samenwerking eigenlijk als 
vrienden. Hij herinnert zich nog goed het begin van de Rekenkamercommissie toen hij een 
plezierig gesprek heeft gevoerd met toenmalige burgemeester Verdier die verbaasd was dat de 
heer Coster met zijn CV en achtergrond voorzitter van de lokale Rekenkamercommissie wilde zijn. 
Hierop kon hij antwoorden dat hij het heel interessant werk vond, Huizen goed kende en dat hij 
het ook belangrijk vond om een bijdrage te leveren aan de publieke zaak. In de loop van de jaren 
is hij de interactie met de politiek steeds leuker gaan vinden en is hij lange tijd gebleven. Het was 
een uitdaging om de Rekenkamercommissie vanaf het begin vorm te geven en uit te bouwen. 
Hierbij heeft hij veel steun ondervonden van de toenmalige secretaris de heer Van der Schoor en 
ook van de eerste bezetting door de raadsleden. Ook heeft de heer Coster veel plezier gehad van 
zijn lidmaatschap van het bestuur van de NVRR vanwege de directe betrokkenheid bij en het zicht 
op alle landelijke ontwikkelingen en experimenteren. Het Rekenkamercommissie-werk bleef leuk 
door de steeds nieuwe uitdagingen en onderzoeken. Toen eind 2018 zowel de secretaris als het 
lid van het eerste uur afscheid namen en er waarschijnlijk een heel andere samenstelling zou zijn 
gezien de verkiezingen, leek dit een goed moment om ook terug te treden. Na aandrang van alle 
betrokkenen om voor continuïteit te zorgen, is hij nog even doorgegaan. Inmiddels is de 
Rekenkamercommissie op volle sterkte en is veel voortgang geboekt, zodat de heer Coster met 
een gerust gevoel kan aftreden. In de toekomst zullen raadsleden waarschijnlijk geen lid meer 
kunnen zijn van een lokale Rekenkamercommissie en het zou hem zwaar vallen om deze nieuwe 
vorm op enthousiaste wijze in te vullen. Hij spreekt zijn dank uit voor de plezierige samenwerking 
met alle raadsleden, de verschillende collega's, de ambtelijke organisatie en alle regionale en 
landelijke betrokkenen in de afgelopen en hij wenst allen veel inspiratie en succes bij het 
interessante rekenwerk in de toekomst. 
 
b. Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie 
De voorzitter concludeert dat mevrouw Quapp bij acclamatie wordt benoemd als voorzitter van de 
Rekenkamercommissie en vervolgens wordt zij door de voorzitter beëdigd. 
 
De voorzitter schorst de vergadering kort om afscheid te kunnen nemen van de heer Coster en 
om mevrouw Quapp te feliciteren met haar benoeming. 
 

9. Definitieve Integrale Kustvisie (2e lezing) 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 
Raad – eerste termijn 
 
De heer Meijerman (VVD) stelt dat de tweede versie het resultaat is van een langdurige 
samenwerking tussen de gemeente, OKRA en de participanten. Door het participatieproces kan 
de visie met recht een document genoemd worden van en voor de Huizer gemeenschap. Het 
geeft een realistisch beeld van hoe Huizen zich de komende jaren kan ontwikkelen. De gemeente 
kan de ontwikkeling van de kust faciliteren, maar de verdere invulling van de visie is sterk 
afhankelijk van het particuliere initiatief en ondernemerschap. De heer Meijerman spreekt zijn 
waardering uit voor de wethouder die het ondanks de eerdere scepsis heeft aangedurfd om het 
participatietraject in te zetten. Ook is er waardering voor de bevlogen participanten en het bureau 
OKRA. Op korte termijn zal een uitvoeringsprogramma op verschillende onderdelen worden 
gepresenteerd. De inhoud van de brief van Verwelius heeft de VVD verbaasd en de wethouder 
wordt gevraagd hierover opheldering te geven. De komende jaren zullen uitwijzen hoe de balans 
tussen de bestaande en nieuwe functies gaan uitvallen. Verwelius en andere bedrijven rond de 
haven zijn wat de VVD betreft van harte welkom om deze balans te versterken. 
De aanvalsgerichte houding ten opzichte van het fonteinkruid is volgens de VVD een terechte en 
noodzakelijke aanbeveling van de vorige burgemeester. Het is een groot regionaal probleem dat 
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regionaal moet worden opgelost. Naar aanleiding hiervan informeert de heer Meijerman naar de 
stand van zaken op dit gebied. 
De geplande woningbouw op de kop van de Oude Haven is zeker een beeldbepalend deel van de 
transformatie van het gebied. Veel participanten vinden de plannen te grootstedelijk. 
De Kustvisie kan niet los gezien worden van die van de buurtgemeenten en enige afstemming is 
zeker van belang, maar een meer omvattende afstemming met Gooise Meren en Blaricum kost 
waarschijnlijk nodeloos veel tijd en het is de vraag of Huizen hier beter van wordt. De uitdaging 
voor Huizen om zich te concentreren op de eigen kustlijn is al groot genoeg. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) mist nog een aantal zaken in de Kustvisie. Het is niet 
duidelijk waar het eindigt, wat het oplevert en wat het kost. 
De vorige versie bestond uit allemaal kraaltjes en de huidige versie bestaat uit allerlei 
deelgebieden. De heer De Bruijn pleit ervoor om de weg door Huizen die nodig is om rond het 
Gooimeer te fietsen niet te kort te maken. 
Leefbaar Huizen hoopt op zeer korte termijn te horen wat het gaat kosten en wat het gaat 
opleveren en wenst de wethouder veel succes gewenst met de plannen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is blij dat het participatieproces uiteindelijk goed is verlopen en stelt 
dat de wethouder hiermee de juiste stap heeft genomen. Opmerkelijk is wel dat er alsnog een 
brief van de firma Verwelius is gekomen die ervoor pleit om rekening te houden met de bedrijven 
die aan de oostkant van de haven zitten. De heer Doorn wijst er in dit kader op dat de grond 
doorgaans niet van de gemeente is wat betekent dat er een sterke afhankelijkheid bestaat van de 
bedrijven die hier zitten. 
De ChristenUnie kan instemmen met het grootste deel van de visie. Wel zijn er twijfels over de 
onderbouwing van de eilanden evenals nut en noodzaak hiervan. Als hier ontwikkelingen 
plaatsvinden, is de openbare toegankelijkheid in ieder geval belangrijk. 
Eerder is een kanttekening geplaatst over het op voorhand uitvlakken van de RWZI. Een 
opgewaardeerde RWZI zou een rol kunnen spelen in de energietransitie. Hoe denkt het college 
hierover? 
Het college heeft aangegeven dat uitgebreid met de buurtgemeenten is gesproken, maar een 
concreet resultaat hiervan staat niet in de visie. Tijdens de commissievergadering is ook gevraagd 
naar een realisatieplan en hoe om te gaan met financiering van de onderdelen die niet door 
particuliere initiatiefnemers worden opgepakt. Een vraag is of financiering mogelijk is uit andere 
bronnen dan de eigen begroting. Samenwerking met buurtgemeenten betekent volgens 
sommigen dat het langer duurt en dat Huizen geen eigen keuzes meer kan maken. Wellicht is dit 
het geval, maar via regio’s zijn bepaalde fondsen bereikbaar. Het college wordt gevraagd of het 
gaan onderzoeken welke mogelijkheden samenwerking biedt ten aanzien van de Kustvisie zelf en 
ten aanzien van de mogelijkheden tot externe financiering. 
Tot slot ziet de ChristenUnie uit naar het uitvoeringsprogramma en is benieuwd wanneer dit wordt 
verwacht. 
 
De heer Bource (SGP) memoreert dat de wens een integrale visie voor het kustgebied van Huizen 
was. De SGP vraagt zich af of Huizen wel een watersportdorp is of moet worden. Uit de grote 
deelname wordt duidelijk dat het onderwerp leeft in Huizen en de SGP heeft waardering voor de 
participanten. Wel ontbreekt vooralsnog een concreet voorstel. Er zijn onbenutte en troosteloze 
plekken en toplocaties waar op dit moment niets gebeurt zoals op de kop van de aanloophaven. 
Wat de SGP betreft, komen er geen nieuwe eilanden voor de kust, geen brug die steeds open 
gaat bij de haven en geen stenen pier aan de kop van de aanloophaven. De heer Bource pleit 
voor een houten verlengstuk van de pier bij de aanloophaven. Het eiland Huizer Hoef ligt ver van 
Huizen en het is daarom de vraag wat het kost om haven en strand structureel, ook via het water, 
te verbinden en het tussenliggende water duurzaam bevaarbaar te houden. Met name voor de 
actieve vaart moet worden gewerkt aan bestrijding van de overlast door waterplanten. Het Gooier 
Dijkpark en de Gooimeerpromenade zijn goed gewaardeerde plekken die op basis van de huidige 
kwaliteit verder versterkt kunnen worden. 
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De heer Rebel (CDA) heeft de heer Bource aan het begin van zijn betoog horen zeggen of Huizen 
wel een watersportdorp kan zijn of moet worden. Hij vraagt of de heer Bource hierop kan ingaan. 
 
De heer Bource (SGP) is vanuit zijn visie op het toerisme terughoudend met betrekking tot 
watersport en vindt dit niet noodzakelijk. Dit hangt samen met het feit dat de SGP niet enthousiast 
is over toerisme dat invloed heeft op zondagen. 
Een barrière die een brug zou vormen voor boten om de Oude Haven te bereiken, is onwenselijk. 
Wel een goed idee is een kleinschalige drijvende vakantiewoning in de havenmonding in de vorm 
van tiny houses. De SGP was dan ook blij met de presentatie van de bevlogen ondernemer met 
zijn plan “De grote lucht” in de commissie FD. Dit geeft bezoekers de kans om Huizen te beleven 
vanaf het water en zo te genieten van de rust. 
Een strandpaviljoen en diepe zwem- en duikplekken aan de Zomerkade kunnen Huizen inderdaad 
verlevendigen en dit gebied is wat de SGP betreft toe aan een upgrade. 
Een oplossing voor de trieste aanblik van de voormalige zeilschool aan de aanloophaven is 
gewenst, evenals het kijken naar voorzieningen en de veiligheid van de gemeentelijke haven. 
De SGP wil het belang van het Plaveen als bedrijventerrein benadrukken en delen hiervan 
moeten niet zomaar worden opgedoekt. De behoefte aan werkgelegenheid is groot en ook 
belangrijk in het kader van woon- werkverkeer. Bedrijven in de plint en appartementen erboven te 
maken op de Energieweg vindt de SGP is sympathiek, maar dit kunnen wel andere 
ondernemingen zijn dan degene die er nu zitten. Het college wordt daarom gevraagd hoe de 
huidige ondernemers worden betrokken bij de plannen en hoe ze behouden blijven voor Huizen. 
Gaat het college er werk van maken om meer ondernemers naar Huizen te trekken? 
De heer Bource pleit ervoor dat de Kustvisie een inspiratiebron is, maar geen keurslijf. 
Op de Zomerkade en in het Oude Haven ligt het primaat bij de voetganger. De SGP vindt dit 
sympathiek, maar vraagt zich wel af hoe dit uitpakt voor de hier gevestigde bedrijven. 
De Kustvisie dient niet in een keer aangepast te worden, maar kan ook worden meegenomen in 
de vervanging en het groot onderhoud van verschillende delen van de openbare ruimte. 
De heer Bource sluit zich aan bij de heer Doorn met betrekking tot de RWZI. 
Bij de uitwerking van de nieuwbouwplannen rond de Oude Haven dient aandacht te zijn voor 
randvoorwaarden en de SGP meent dat hier passend gebouwd moet worden. 
Tot slot is niets meer vernomen over de opwaardering van de huidige camperplaats. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is ook verbaasd over de brief van de firma Verwelius 
waarin wordt aangegeven dat in juni jl. schriftelijke vragen gesteld zijn waarop geen reactie is 
gekomen. Het college wordt gevraagd om een toelichting. 
Dorpsbelangen Huizen is benieuwd naar welke parels het college als eerste aan de ketting wil 
rijgen, welk budget hiervoor beschikbaar is en in hoeverre particuliere initiatieven de ruimte 
krijgen. 
Dorpsbelangen Huizen is geen voorstander van een brug of pontje. Een trekkercamping zou niet 
gevestigd moeten worden op de geschetste locatie, maar in de nabijheid van de camperplaats 
waar dan enige voorzieningen aangebracht kunnen brengen. 
Een verdiepte duikplek mag geen geluidshinder voor de omliggende bebouwing opleveren. 
Met bovenstaande aandachtpunten kan Dorpsbelangen Huizen de Kustvisie vaststellen. 
 
De heer Schröder (D66) heeft reeds in de commissie aangegeven dat D66 met smart wacht op de 
uitwerkingsprogramma's, zodat de raad keuzes kan maken. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat GroenLinks zeer verheugd is met de Kustvisie en met de 
inbreng van de vele participanten. Tijdens de laatste commissievergadering was GroenLinks 
aangenaam verrast door de presentatie van “De grote lucht”. De brief van Verwelius heeft ook 
GroenLinks verbaasd dat het belang van zowel de woningbouw als de werkgelegenheid koestert. 
De basis is het fonteinkruid en het is mooi dat de vorige burgemeester hier een goede voorzet 
voor heeft gegeven. De afstemming met de buurtgemeenten is wat betreft GroenLinks belangrijk. 
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Mevrouw Van Deutekom (CDA) ziet een mooi document dat een groot draagvlak heeft. Wat het 
CDA betreft, wordt het tijd om tot actie over te gaan. Op korte termijn zou overgegaan moeten 
worden tot het aantrekkelijk maken van de Zomerkade waarbij vanzelfsprekend ook horeca hoort. 
Op het strand, maar ook de horeca aan de Zomerkade moet niet worden vergeten. 
 
De heer Gencer (PvdA) stelt dat de PvdA zich inhoudelijk kan vinden in de Kustvisie, een breed 
gedragen visie waarover de meeste participanten ook tevreden zijn. In de commissie is de 
wethouder verzocht om op korte termijn met quick wins plus budget te komen, zodat er keuzes 
gemaakt kunnen worden en deze zichtbaar worden voor inwoners. 
Eerder is al gezegd dat alles moet worden ingezet om fonteinkruid te bestrijden. Het uitdiepen van 
de baai in combinatie met het creëren van eilanden kan de ecologische (water)kwaliteit 
verbeteren. Voor de Zomerkade wordt gepleit voor een aantrekkelijke brede boulevard en een 
zwemplek op de Wedekuil. 
De PvdA ziet mogelijkheden om de havens te upgraden, een vogelkijkhut, een trekkerscamping 
en ‘pluk de tuin’. 
Tot slot worden bureau OKRA en de betrokken ambtenaren bedankt voor het mogelijk maken van 
de visie. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) meent dat de verbreding van het strand bij de 
Zomerkade een goed idee is, evenals het verplaatsen van de horeca naar de strandzijde. 
Het plan van de ondernemer die tiny houses op de landtong wil maken, omarmt Fractie 
Transparant Huizen. 
Met betrekking tot fonteinkruid zou het Gooimeer uitgediept moeten worden en zouden 
onderwater atollen gecreëerd kunnen worden waar het fonteinkruid kan groeien, zodat de kwaliteit 
van het water goed blijft. 
Het nut van bruggen bouwen in de haven wordt niet onderkend. 
Vijf jaar geleden heeft de heer Schaap gepleit voor een tramverbinding tussen het oude dorp en 
de haven en wellicht is dit een mogelijkheid als over twee jaar de Kustvisie is ontwikkeld. 
 
College 
 
Wethouder Boom wil met name de participanten bedanken die hebben meegedacht over waar 
Huizen naar toe moet. Hij herhaalt zijn toezegging uit de commissie dat in de eerstvolgende 
commissie de eerste voorstellen voor de uitvoering van de kralen aan de ketting er zullen liggen. 
Een groot deel van de kralen zal worden geregen door de ondernemers met plannen zoals “de 
grote lucht”. Een winstwaarschuwing die de wethouder afgeeft, is dat niet alle goede plannen 
passen binnen de afspraken die zijn gemaakt. 
Ook de wethouder was verbaasd over de brief van Verwelius, die kennelijk vier uitnodigingen 
heeft gemist. Deze brief wordt beschouwd als een kans om Verwelius bij de plannen te betrekken 
en dit geldt voor alle Huizer ondernemers. 
Het waterplantendossier heeft voor het college de hoogste prioriteit en binnenkort zullen de 
vervolgstappen worden gedeeld. 
Het college houdt zeker rekening met de werkgelegenheid en de werklocaties. Tegelijkertijd 
moeten locaties verder worden ontwikkeld. 
RWZI als mogelijkheid van de energietransitie heeft geen deel uitgemaakt van de Kustvisie en de 
vraag van de heer Doorn kan daarom op dit moment niet worden beantwoord. 
Als er subsidiemogelijkheden zijn voor het realiseren van projecten in de Kustvisie zal hier zeker 
gebruik van worden gemaakt. De gelden van de MRA zijn overheidsgelden die zijn bestemd voor 
politiek wenselijke doelen zoals de verstedelijkingsstrategie. Wel wordt in de regio onderzocht of 
bepaalde zaken via subsidies eenvoudiger mogelijk gemaakt kunnen worden. 
Bouwplannen moeten passen in de mate en schaal van het dorp en dit zal steeds worden 
afgewogen. 
De campingplaats wordt binnenkort aan de raad voorgelegd. 
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Veranderingen zijn nooit voor alle inwoners positief. Bij de voorstellen zal de afweging gemaakt 
moeten worden tussen Huizen als geheel en het individu. 
 
Raad – tweede termijn 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat ChristenUnie kijkt naar externe financiering in 
samenwerking met andere gemeenten. De wethouder is alleen ingegaan op het financiële deel en 
niet op hoe eventueel tot externe financiering kan worden gekomen. Het gaat niet om MRA-geld 
zelf, maar om de investeringsfondsen die vanuit het Rijk komen en via de Gooi en Vechtstreek 
beschikbaar zijn. 
De vraag is of het college bereid is om te onderzoeken of hier mogelijkheden liggen. 
 
De heer Bource (SGP) denkt ook dat de brief van Verwelius een kans biedt en hij hoopt dat het 
college in gesprek gaat met de organisatie. 
Hij heeft de wethouder horen zeggen dat een aantal bedrijven aan de oostkant van de haven er 
minder fraai uitziet, maar hier is juist een aantal panden opgeknapt. 
Het zou mooi zijn om te onderzoeken of de RWZI een rol kan hebben in de energietransitie. 
 
College 
 
Wethouder Boom herhaalt zijn antwoord op de vraag van de heer Doorn dat het college zal 
onderzoeken of door samenwerking met andere (buur)gemeenten er mogelijkheden zijn voor 
externe financiering voor de uitvoering van de Kustvisie 
 
De heer Bource (SGP) benoemt in zijn stemverklaring dat hij het heel belangrijk vindt dat de 
ondernemers gehoord en betrokken worden bij het hele proces. 
 
De voorzitter concludeert dat de Kustvisie unaniem is aangenomen. 
 

10. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Huizen 2019 (VVHO 2019) 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie in de commissie al heeft aangegeven 
positief te staan tegenover deze verordening. Duurzaamheid is een belangrijke en noodzakelijke 
stap. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat het hard nodig was om de verordening aan te passen. De 
normbedragen zijn naar een realistisch niveau getild en dit is heel belangrijk. Eveneens is het 
relevant dat er een toeslag komt voor energieneutraal bouwen. Ten slotte is D66 tevreden over 
het doorlopen proces en D66 stemt van harte in. 
 
De heer Bource (SGP) is blij dat er even pas op de plaats is gemaakt en dat er contact is geweest 
tussen het college en de scholen waarna volledige overeenstemming tot stand is gekomen. De 
SGP is blij dat hiermee het draagvlak heel breed is geworden en de SGP stemt in. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) is ook zeer verheugd over het contact tussen het college en de 
school dat tot een oplossing heeft geleid. Leefbaar Huizen heeft meer moeite met punt 4 dat 
ingaat tegen de motie die Leefbaar Huizen heeft ingediend over begroten. Daarom zal Leefbaar 
Huizen instemmen met het voorstel, maar niet met punt 4. 
 
De heer Rebel (CDA) spreekt zijn waardering uit richting school en college en jegens het werk dat 
is verzet. Het CDA stemt van harte in met het voorstel. 
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College 
 
Wethouder Verbeek dankt de raad voor de complimenten die ook vooral de scholen betreffen die 
alle medewerking hebben getoond en die ook op korte termijn bereid waren tot nader contact. 
De verordening die voorligt is een leidraad en vangnet voor de scholen en sluit ook prachtig aan 
bij de motie die Leefbaar Huizen destijds heeft ingediend. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen waarbij de heer Koning 
(Leefbaar Huizen) aantekent tegen punt 4 te zijn. 
 

11. Aanpassingen verordening sociaal domein 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) memoreert dat de PvdA in de commissie vragen heeft gesteld over het 
onderdeel individuele studietoeslag, een regeling voor studenten met een beperking die als gevolg 
hiervan geen bijbaan naast hun studie kunnen hebben. Het is inmiddels duidelijk dat het 
genoemde bedrag van 535 euro kan worden aangevraagd per zes maanden. Dit bedrag wijkt af 
van het advies van de minister, maar naar verwachting volgt volgende jaar een voorstel om deze 
regeling aan te passen waarmee ook de lokale verordening moet worden aangepast. De 
wethouder wordt gevraagd toe te zeggen dat deze aanpassing er komt en dat de raad hierover 
wordt geïnformeerd. Tevens wordt het college gevraagd over de regeling te communiceren via de 
bestaande kanalen om meer bekendheid te genereren. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft in de commissie al gezegd dat de ChristenUnie positief is 
over de aanpassingen. Na lezing van de stukken heeft zij begrepen dat de hardheidsclausule voor 
het abonnementstarief met regelmaat wordt toegepast en dit stemt haar tevreden. Haar oproep is 
om zowel maatwerk als de menselijke maat in de gaten te houden. 
 
Wethouder Hoelscher meldt dat er inderdaad in het voorjaar een aanpassing van de regeling 
wordt verwacht. Afhankelijk van deze aanpassingen zal de lokale verordening worden aangepast. 
Zodra de aanpassing een feit is, zal de raad worden geïnformeerd over hoe het college 
voornemens is om de regeling aan te passen. 
Ten aanzien van de communicatie doet de wethouder graag een toezegging en dit geldt ook de 
oproep van mevrouw Terlouw over de menselijke maat. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

12. Zienswijze op beleidsplan 2020-2023 met bijbehorend uitvoerings- en projecten-
programma, begroting 2020 en gewijzigde begroting 2019 van het Goois Natuurreservaat 
(GNR) 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat Dorpsbelangen Huizen dit onderwerp 
mee teruggenomen heeft naar de fractie met betrekking tot zorgen over de toekomstige 
financiering van het GNR. Op dit moment kan Dorpsbelangen Huizen instemmen met het 
raadsvoorstel. 
 
De heer Woudsma (CDA) heeft het onderwerp ook mee teruggenomen. Het CDA heeft een aantal 
technische vragen gesteld die zijn beantwoord. Het CDA kan instemmen met het raadsvoorstel. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat de provincie Noord-Holland heeft aangegeven eind 2019 
uit het GNR te treden. De ChristenUnie hoopt dat de provincie voor dit jaar heeft betaald en dat er 
betaald blijft worden zolang er geen besluit is genomen. De ChristenUnie kan instemmen met het 
voorstel en is blij dat het speelbos er uitdrukkelijk in staat. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat de provincie de bijdrage gewoon moet blijven betalen totdat er een 
uittredingsovereenkomst is gesloten. 
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Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

13. Onderwerp: Concept MRA-Agenda 2.0 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat GroenLinks het onderwerp in de commissie mee terug 
heeft genomen naar de fractie. Na beraadslaging is GroenLinks een paar zaken opgevallen. 
Er is al ruim een jaar gewerkt aan het document en tijdens verschillende bijeenkomsten hebben 
alle partijen input kunnen leveren. Nu er een agenda ligt, komt de regio Gooi en Vecht met een 
zienswijze die een van de twee leidende principes wil laten vervallen. GroenLinks meent dat dit 
een beetje laat in het proces is en dat dit haaks staat op de argumenten die gelden voor deelname 
aan de MRA. Aan de ene kant wordt gevraagd om de evenwichtige verdeling te laten vallen en 
tegelijkertijd wordt gevraagd om als aandachtspunt de evenwichtige verdeling op te nemen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat bij onduidelijkheid vragen worden gesteld in 
een commissie die worden beantwoord. In dit geval neemt GroenLinks de vraag mee naar huis 
om vervolgens opnieuw het document aan de orde te stellen in de raadsvergadering die hier niet 
voor is bedoeld. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) memoreert dat zij ook een vraag aan de raad heeft gesteld. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) antwoordt dat de raad geen commissie is en dat hij daarom 
niet bereid is om te antwoorden. Hij vraagt op zijn beurt waarom mevrouw Rienstra deze vraag 
niet in de commissie heeft gesteld. 
 
Wethouder Boom denkt dat het belangrijk is om dilemma’s met elkaar te delen en hij vindt de 
vraagstelling van GroenLinks interessant en is graag bereid tot nadere uitleg. De MRA is in 
beginsel een netwerkorganisatie waarbinnen wordt gesproken over wonen, werken en vervoer om 
te komen tot gezamenlijke afspraken. De MRA-organisatie zegt in reactie op de agenda 2.0 dat zij 
het werkgebied graag wil uitbreiden met het sociaal domein. Volgens de regio is de MRA bedoeld 
om zaken af te stemmen waar het regionale gebied te klein is om het met elkaar te bepalen. Wat 
betreft het sociaal domein vindt de regio dat dit prima binnen de regio kan worden geregeld. Het 
tweede leidende principe wordt niet onderschreven en dit betekent dat Gooi en Vecht geen 
behoefte heeft aan uitbreiden naar sociaal domein. Er wordt gesproken over samenwerking en 
evenwicht, omdat dit binnen de MRA qua besturen ervan nog niet is bereikt. Nog niet alle regio’s 
tellen op dezelfde manier mee en Gooi en Vecht maakt zich er hard voor om op voldoende manier 
aan tafel te zitten om de eigen input te kunnen leveren. Op dit moment is het idee dat een aantal 
regio’s in de MRA dominant aanwezig is waardoor er niet op een evenwichtige manier wordt 
samengewerkt. GroenLinks heeft gevraagd of dit niet te laat is. Op dit moment wordt in alle raden 
input opgehaald naar aanleiding van de brief van de regio, zodat deze kan worden ingebracht bij 
de MRA. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat GroenLinks zeker een voorstander is van samenwerken 
in de MRA en een evenwichtige verdeling is zeker belangrijk. Zij is benieuwd op welke momenten 
de input van de besturen is ingebracht. 
 
De heer Rebel (CDA) antwoordt in reactie op de vragen van GroenLinks dat hij het tijdstip waarop 
besloten moet worden wel begrijpt. Het CDA staat ook niet achter verbreding naar het sociaal 
domein. Vaak is het zo dat hoe breder een onderwerp wordt, hoe meer ambities eraan worden 
toegevoegd, hoe minder er wordt gerealiseerd. Bovendien is hij het met de wethouder eens dat de 
regio prima in staat is om deze taken zelf uit te voeren. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) herkent het door GroenLinks geschetste dilemma niet. Hij sluit zich 
wat betreft verbreding aan bij de heer Rebel. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) kan zich vinden in de opstelling van het college. 
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Mevrouw Rienstra (GroenLinks) leest eigenlijk niet dat het over het sociaal domein gaat. 
 
Wethouder Boom stelt voor dat hij dit buiten de vergadering met mevrouw Rienstra kan bespreken 
als hier behoefte aan is, maar hij benadrukt dat het sociaal domein de reden is waarom het 
tweede principe niet wordt omarmd. Mevrouw Rienstra heeft gevraagd naar de input van het 
bestuur van de regio, maar dit bestuur bestaat niet. De democratische legitimiteit van de regio zijn 
de gemeenteraden. Namens de gemeenten zit er een aantal portefeuillehouders dat de input van 
de gemeenteraad doorgeeft. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

14. Tarieven OZB, reisdocumenten en rijbewijzen 2020 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft in de commissie al aangegeven dat 
Dorpsbelangen Huizen de inflatiecorrectie van de gemeente Huizen vrij hoog vindt. Bij 
agendapunt 12 wordt een indexering gegeven van 1,5% terwijl Huizen een percentage van 2,4% 
hanteert. 
Dorpsbelangen Huizen heeft al een aantal maal geadviseerd om bij raadsstukken een tweede 
lezer te introduceren, maar mevrouw Rebel constateert dat hier nog geen gehoor aan is gegeven. 
Zij hoort graag van het college of dit het ook belangrijk vindt dat stukken qua spelling correct zijn. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of mevrouw Rebel het inflatiepercentage wil terugbrengen naar 1,5%. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat GNR kan leven met een percentage van 
1,5%. Zij vindt dat de gemeente en GNR dezelfde percentages zouden moeten hanteren. 
 
De heer Rebel (CDA) stelt dat met de verlaging van het percentage een tekort op de begroting zal 
ontstaan. Hij hoort graag waar mevrouw Rebel in dat geval op zou willen bezuinigen. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) leest dat de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een voorstel 
waarmee eigenlijk al is ingestemd tijdens de Begrotingsraad. Op het moment dat dit echter 
opnieuw onder de aandacht werd gebracht, heeft hij er nog een keer naar gekeken. Tien jaar 
geleden waren de opbrengsten van OZB rond de 3,6 miljoen euro. Inmiddels wordt voor het 
komend jaar een opbrengst geprognosticeerd van 4,7 miljoen euro, een stijging van 30%. De 
cao-lonen in Nederland zijn dezelfde periode gemiddeld met 15% toegenomen. De heer 
Lekkerkerker heeft hierop de wethouder verzocht om aan te geven hoe de WOZ-belasting van de 
gemiddelde woning in Huizen zich in de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Uit het antwoord van 
de wethouder bleek dat de WOZ-aanslag in Huizen in de afgelopen tien jaar met 15,5% is 
gestegen en dit betekent dat de lasten en lonen gelijke tred houden. Het college mag daarom 
volgens hem claimen dat de lasten voor de burger beperkt blijven. Om deze reden kan D66 
instemmen met het voorliggende voorstel. 
 
Mevrouw Prins (VVD) spreekt haar waardering uit naar de heer Lekkerkerker voor deze fact 
checking, maar wijst erop dat het ook erg technisch is. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) beaamt dit, maar stelt dat het stuk niet in de commissie is 
aangeboden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat de ChristenUnie tijdens de begrotingsbehandeling 
een poging heeft gedaan om de OZB extra te verhogen om hiermee een bezuiniging te realiseren 
ten gunste van de Regeling voor de tegemoetkoming ziektekosten. Dit voorstel heeft het destijds 
niet gehaald, maar de ChristenUnie zal punt 1 van het voorstel niet steunen, omdat dit niet leidt tot 
de beoogde verhoging. 
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Wethouder Rebel wijst erop dat de besluitvorming over de percentages al eerder heeft 
plaatsgevonden. Met het voorstel van 2,4% door het college is de raad in overgrote meerderheid 
akkoord gegaan. Een snelle berekening leert dat het teruggaan naar 1,5% een gat op de 
begroting laat ontstaan van 41.594 euro. Buiten dat dit onwenselijk is, zou de wethouder ook niet 
willen tornen aan het eerder vastgestelde percentage. Uit de exercitie van de heer Lekkerkerker 
blijkt dat de woonlasten van de Huizer inwoners de afgelopen tien jaar zeer laag zijn gebleven. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat Dorpsbelangen Huizen ook in de 
Begrotingsraad heeft aangegeven niet te kunnen instemmen met de 2,4% verhoging. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich aan bij de ChristenUnie waarmee de door de heer 
Doorn genoemde motie mede is ingediend. GroenLinks stemt in met het voorstel met uitzondering 
van beslispunt 1. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met de stem van Dorpsbelangen Huizen tegen. 
De fracties van GroenLinks en ChristenUnie stemmen tegen beslispunt 1. 
 

15. Vragenuur 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat het vogelhospitaal in Naarden een belangrijke regionale 
functie heeft voor het opvangen en verzorgen van zieke en gewonde vogels. Jaarlijks worden hier 
ongeveer 6000 vogels gebracht. Zeer recent heeft de NVWA de opvang laten weten dat deze 
geen medische handelingen mag verrichten, maar dat deze door een dierenarts gedaan moeten 
worden. Dit is even onrealistisch, onbetaalbaar als onnodig, omdat bij de vrijwilligers veel kennis 
aanwezig is en indien nodig een beroep kan worden gedaan op een dierenarts. Gisterenmiddag 
heeft de beheerder van de opvang laten weten dat de NVWA heeft aangegeven dat alle vogels 
uiterlijk 13 december a.s. onderzocht moeten zijn door een dierenarts en bij het in gebreke blijven 
hiervan bestuursdwang zou volgen. Op dit moment is het laagseizoen en zijn er ongeveer 140 
vogels, maar zelfs dit relatief lage aantal op een dergelijke termijn laten onderzoeken is niet 
realistisch en niet betaalbaar. Dit probleem zal zich naar verwachting niet beperken tot deze 
opvanglocatie. 
Hoe gaat het college ervoor zorgen dat opvanglocaties in de regio dit belangrijke werk kunnen 
blijven doen? 
 
Wethouder Verbeek zegt dat het college ook zeer onaangenaam verrast was door de situatie en 
de ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Er is contact opgenomen met de Dierenambulance 
Naarden. Vogelopvang is geen wettelijke taak, maar Huizen en de omliggende gemeenten vinden 
het wel een heel belangrijke voorziening. Regionaal zijn afspraken gemaakt om de opvang te 
ondersteunen. Huizen betaalt hiervoor per vogel 10 euro mee aan de opvang. Dit jaar zijn er 319 
wilde vogels uit Huizen bij de opvang binnengebracht. Op dit moment rijdt de Dierenambulance 
met vogels naar Soest of Amsterdam waar ze worden verzorgd. Voor de langere termijn is dit 
vanzelfsprekend geen optie. De gemeente Gooise Meren heeft het probleem met onmiddellijke 
ingang opgepakt. Voor 18 december a.s. staat er een bijeenkomst gepland om de kwestie 
regionaal te bespreken. Huizen zal hier ook bij aanwezig zijn om mee te denken aan een 
passende oplossing. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) is benieuwd of het overleg met de Gooise Meren nog iets heeft 
opgeleverd voor de korte termijn, omdat de bestuursdwang al voor morgen is aangekondigd. 
 
Wethouder Verbeek heeft niet gehoord dat de bestuursdwang al vanaf 13 december zal worden 
opgelegd. De tijdelijke oplossing is dat de vogels naar Amsterdam en Soest worden vervoerd. 
Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat de opvang van dieren in Huizen met dezelfde problemen 
worden geconfronteerd, maar dit zal vanzelfsprekend worden onderzocht. 
 



 

 

 

   

Datum: 12‐12‐2019            Blad: 14 

 

 

16. Motie (M1) Oude begraafplaats beschermde status 
Motie M1 Oude Begraafplaats beschermde status van ChristenUnie en SGP 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) licht toe dat zij enige tijd geleden is rondgeleid op deze 
begraafplaats die de oudste graven van Huizen herbergt. De gids die de rondleiding verzorgde, 
liet weten dat het grafveld met alleen paaltjes op de begraafplaats uniek is in Nederland. Dit veld 
is echter zo slecht bekend dat zelfs Huizen zelf er nauwelijks weet van heeft en het erfgoed aan 
het begin van deze eeuw bijna geruimd werd. De ChristenUnie en de SGP zouden graag dit 
bijzondere erfgoed uit de vergetelheid halen en willen beschermen voor de toekomst. Het college 
wordt verzocht te onderzoeken of: 
- a) aan de grafvelden met de graven met genummerde paaltjes en of b) aan de overige 

bijzondere graven en grafmonumenten op de Oude Begraafplaats in Huizen een beschermde 
status, zoals van een gemeentelijk monument, kan worden toegekend; 

- over de uitkomsten van dit onderzoek de commissie Fysiek Domein uiterlijk in de vergadering 
van 17 juni a.s. te rapporteren. 

 
De heer Bource (SGP) heeft met een aantal organisaties gesproken en er veel over gelezen en is 
tot de conclusie gekomen dat het om een heel bijzondere plaats gaat. Het is een stuk 
geschiedenis van Huizen en tegelijkertijd wordt er nog actief geruimd. Hij citeert erfgoedvereniging 
Heemschut en de vereniging Terebinth: “graven en gedenkmomenten vertellen ons over ons 
verleden en over onze identiteit. Ze horen net zo bij onze geschiedenis als huizen, kerken en 
kastelen. Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven”. 
Vervolgens roept de heer Bource op om het onderzoek te doen. Beide stichtingen zijn bereid om 
actief mee te denken. 
 
De heer Meijerman (VVD) stelt dat de VVD het een heel sympathieke motie vindt en dat het 
duidelijk is dat het om echt Huizer erfgoed gaat. De VVD hoort wel graag wat het onderzoek zal 
kosten, maar stemt van harte in met de motie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) begrijpt goed dat deze motie voorligt gezien eerdere gesprekken 
hierover. Ook zij is benieuwd naar de kosten, maar het is zonder meer belangrijk om historisch 
erfgoed te blijven bewaren. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat ook Dorpsbelangen Huizen blij is met de motie 
en deze wordt ook van harte onderschreven, omdat het belangrijk is om deze unieke locatie te 
behouden. 
 
Mevrouw Veer (Leefbaar Huizen) meldt dat Leefbaar Huizen ook kan instemmen met de motie, 
gezien het belang van de historie van Huizen. 
 
De heer Bource (SGP) heeft horen zeggen dat burgemeesters hier begraven liggen en voegt hier 
nog aan toe dat er ook predikanten, lokale verzetsstrijders en een behoorlijk aantal mensen van 
de Molukse gemeenschap is begraven. 
 
De heer Meijerman (VVD) noemt ook de unieke verschijningsvorm van het grafveld als 
overweging. 
 
Wethouder Verbeek erkent dat het om een heel bijzondere locatie gaat. Het college ziet geen 
belemmeringen in de uitvoering van deze motie. Een voorwaarde wordt gesteld aan de kosten die 
hiermee zijn gemoeid, maar het college pakt de motie graag op. 
 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
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17. Motie (M2) “Adopties rotondes” 
Motie M2 Adopties rotondes van de PvdA en de SGP 
 
De heer Gencer (PvdA) meent dat het uitbesteden van het onderhoud van de rotondes aan de 
Rotondespecialist de gemeente een aanzienlijke besparing op de kosten voor groenvoorziening 
op zou leveren. De gemeente houdt de regie en kan eisen stellen aan de inrichting van de 
rotondes. Inmiddels werken al meer dan vijftig gemeenten met dit bedrijf. Het bedrijf plaatst kleine 
reclameborgen waarbij kleine lokale ondernemers de kans krijgen om in de openbare ruimte te 
adverteren. De inkomsten die dit genereert, worden gebruikt voor het onderhoud op de rotondes. 
Als de gemeente dit niet wil, kan het inkomsten genereren door reclame. De Rotondespecialist 
werkt voornamelijk met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf is verplicht om 
zich te houden aan de geldende veiligheidsnormen op de rotonde en in het verkeer. 
In de motie wordt het college gevraagd om in overleg te treden met De Rotondespecialist en te 
onderzoeken of er voor de gemeente Huizen besparingen te realiseren zijn met behoud van 
kwaliteit en de commissie Fysiek Domein in het eerste kwartaal 2020 te informeren over de 
uitkomsten van het overleg. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt om hoeveel reclamebordjes het gaat. 
 
De heer Gencer (PvdA) antwoordt dat dit in overleg met de gemeente wordt bepaald. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt of er al een beeld is van de besparingen op groenvoorzieningen. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft hier zelf geen idee van, maar de vraag is of de gemeente dit kan 
uitzoeken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt het een sympathiek voorstel. Hij leest dat het uitbesteden een 
aanzienlijke besparing oplevert, maar in feite moet dit nog worden onderzocht. De huidige positie 
van de Tomingroep zou gehandhaafd worden, maar niet duidelijk is waarop dit wordt gebaseerd. 
De Rotondespecialist is een commercieel bedrijf en de vraag is hoe het met aanbestedingsregels 
zit. Op dit moment heeft een aantal rotondes al reclameborden. De toegevoegde waarde van het 
bedrijf is de heer Doorn nog niet duidelijk. 
 
De heer Gencer (PvdA) heeft aangegeven dat de regie bij de gemeente blijft. Deze kan zelf kiezen 
om het volledige onderhoud en beheer uit te besteden, maar kan ook besluiten om het stukje van 
de rotonde te verhuren voor reclame. Wat er gebeurt met rotondes die al reclameborden hebben, 
is aan de gemeente. 
Op de vraag over de toegevoegde waarde stelt de heer Gencer dat het bedrijf zich inspant om de 
rotondes te laten adopteren door lokale ondernemers. De winst is dat er voor de gemeente minder 
onderhoud overblijft. Het is wat hem betreft prima om naast de Rotondespecialist ook andere 
bedrijven te onderzoeken. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) hoort bij aanzienlijke kostenbesparing ook graag een 
bedrag. Weet de heer Gencer om hoeveel rotondes het gaat in Huizen? Voor hem is de 
toegevoegde waarde de motie niet duidelijk aangezien Huizen een aantal zeer goed onderhouden 
rotondes heeft. 
 
De heer Gencer (PvdA) wijst erop dat de motie erom vraagt om te onderzoeken of het een 
besparing oplevert. 
 
De heer Rebel (CDA) meent dat in de raad gesproken dient te worden over het principe of het 
wenselijk is om reclame op rotondes toe te staan, zodat de gemeente inkomsten kan genereren. 
Hij denkt dat de gemeente prima in staat is om dit zelf te doen als hier behoefte aan is. Met 
betrekking tot verkeersveiligheid leidt elk bordje langs de weg de aandacht af en zeker bij een 



 

 

 

   

Datum: 12‐12‐2019            Blad: 16 

 

 

rotonde heeft het verkeer alle aandacht nodig. Hij deelt bovendien het gevoel van de heer 
Driessen dat het rotondes ontsiert. Tot slot vraagt hij zich af wat er gebeurt als de sponsoring 
stopt. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt het een sympathiek voorstel, maar over de combinatie van 
een commercieel bedrijf, openbare ruimte en kwetsbare mensen moet goed worden nagedacht. 
Aan het behoud van kwaliteit ziet zij graag toegevoegd dat dit ook geldt voor de mensen die er 
werken. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt zich af of de gemeente zelf het onderhoud blijft doen 
van rotondes als er geen reclamebordje wordt geplaatst. Hij vreest dat de uniformiteit van 
rotondes hiermee zou worden aangetast. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat het bedrijf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van 
de rotondes overneemt en zelf verantwoordelijk is voor het genereren van de inkomsten. Het is 
lastig om te bepalen in hoeverre het goedkoper wordt, maar de besparing ligt tussen wat nu wordt 
betaald en 0 euro. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) begrijpt dat met het doorgaan van dit plan iemand 
wordt ontslagen die het werk nu doet. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) denkt dat dit heel kort door de bocht is. Dit is afhankelijk van waar 
het nu is aanbesteed. Hij gaat er vanuit dat de wethouder kan vertellen hoe de huidige regeling is 
en wat de consequenties zouden zijn van dit voorstel. 
 
De heer Bource (SGP) stelt dat een schonere, mooiere en goed onderhouden openbare ruimte 
goed is voor burgers, bedrijven en de gemeente. Wat het oplevert is dat het beheer en onderhoud 
van alle rotondes kosteloos wordt overgenomen. 
 
De heer Rebel (CDA) meent dat gratis niet bestaat. Als er geen bedrijf wil adverteren, zal iemand 
moeten betalen voor het onderhoud en beheer. 
 
De heer Bource (SGP) erkent dat dit mogelijk is en daarom zou het business model erop gericht 
moeten zijn dat door het verhogen van de kwaliteit van de rotondes het voldoende aantrekkelijk 
moet zijn voor ondernemers om hier te adverteren. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt zich af of de kwaliteit van de rotondes op dit moment 
zo slecht is. 
 
De heer Gencer (PvdA) wijst erop dat de Rotondespecialist zelf geen mensen in dienst heeft. Dit 
bedrijf vormt alleen de schakel tussen de leveranciers. Als het werk op dit moment bij de 
Tomingroep is uitbesteed, blijft dit zo met een verlichting van de taken die normaal gesproken 
door de gemeente worden verricht. Er is een aantal gemeenten zoals Hilversum en Harderwijk die 
als voorbeeld kunnen dienen voor hoe het eruitziet. 
 
Wethouder Verbeek waardeert het als raadsleden meedenken aan het realiseren van 
besparingen. Als de meerderheid van de raad dit onderzocht wil hebben, stelt zij voor om een 
korte notitie te maken waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart worden gebracht. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of dit een positief advies op de motie inhoudt. 
 
Wethouder Verbeek ontkent dit. 
 
De heer Rebel (CDA) vindt een notitie een mooie oplossing. 
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Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is benieuwd of hierin ook de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden worden meegenomen. 
 
De heer Gencer (PvdA) vindt een notitie een prima voorstel. Hij verzoekt om hierin wat cijfers over 
eventuele besparingen mee te nemen en om contact op te nemen met buurtgemeenten om te 
verifiëren wat hun ervaringen hiermee zijn. 
Met deze toezegging wordt de motie voorlopig ingetrokken. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter verzoekt om een moment van stilte en sluit de vergadering om 22.30 uur. 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2019 
 
 
De voorzitter,         De raadsgriffier, 


