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Notulen van de openbare raadsvergadering op 31 oktober 2019 
 
Datum:  donderdag 31 oktober 2019 
Aanvang:  16.00 uur 
Eindtijd: 23.40 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
 

 
Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, voorzitter 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
25 raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 

 
• VVD-fractie: 

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

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

• D66-fractie: 
mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker (vanaf 16.45 uur) 
 

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

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

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

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv, vanaf 18.00 uur), F.E.R. Koning, mw. L. Veer 
 

• 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) 

 
Afwezig: 
S.H. van Klink (VVD), B. Schröder (D66) 
 
Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment stilte. 
 
De heer Van Klink (VVD) en de heer Schröder (D66) zijn afwezig. 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) en de heer Lekkerkerker (D66) zullen later aanschuiven. 
 
Voor alle raadsleden is een Huizer tas beschikbaar met een boekje over de geschiedenis van de 
Erfgooiers. 
 

2. Algemene Beschouwingen 
 
Raad – eerste termijn 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) ziet in het overzicht Stand van zaken Uitvoering 
Collegeprogramma dat er aandacht is voor veel zaken. 
Met betrekking tot toegankelijkheid stelt zij dat het college zeer voortvarend aan het werk is 
gegaan, maar zij pleit ervoor om bij elk project en evenement vooraf aandacht hebben voor de 
toegankelijkheid. Kan het college toezeggen dat vanaf nu ieder project en evenement aan het 
toegankelijkheidspanel zal worden voorgelegd en dat het standpunt van dit panel bij ieder 
raadsvoorstel wordt opgenomen? 
Wijk 1276 is aangewezen als pilot met het doel deze wijk aardgasvrij te maken. De buurt is echter 
bezorgd over de betaalbaarheid van woningisolatie en het benutten van duurzame 
energiebronnen zoals zonenergie. Een ander groot vraagstuk is hoe de verwarming van 
woonruimte gerealiseerd wordt als straks de gaskraan definitief dicht gaat. Er moet in kaart 
gebracht worden welke alternatieven er voor aardgas zijn, welke keuzes daarin gemaakt worden 
en met welke prioritering de wijken in worden aangepakt. Het college wordt gevraagd om met 
spoed stappen te zetten om een warmtevisie te ontwikkelen en aan te geven wanneer een 
voorstel voor de transitievisie kan worden verwacht. 
De natuur in het Gooi is klein in oppervlakte maar van uitzonderlijke kwaliteit, vooral dankzij het 
Goois Natuurreservaat waarin sinds 1932 de Gooise gemeenten, de provincie Noord‐Holland en 
de gemeente Amsterdam participeren met als doel om dit gebied als ongeschonden 
natuurreservaat te behouden. De provincie Noord‐Holland en de gemeente Amsterdam zijn 
voornemens om uit te treden en dit is naar de mening van GroenLinks volstrekt onterecht, omdat 
het recreatief gebruik van de natuur in het Gooi nog steeds belangrijk is voor bewoners van 
Amsterdam en de provincie Noord‐Holland. Het college wordt daarom verzocht zich met hand en 
tand te blijven verzetten tegen uittreding, tenzij Amsterdam en Noord‐Holland de Gooise 
gemeenten in de toekomst schadeloos stellen. Wat is op dit moment de status van de 
onderhandelingen met Amsterdam en Noord‐Holland? 
Een sluitende begroting wil zeggen dat bij een verschil tussen inkomsten en uitgaven er twee 
mogelijkheden zijn: of de uitgaven terugbrengen of de inkomsten verhogen. Voor de begroting 
2020 kiest het college er voor om de begroting sluitend te maken door de uitgaven te verminderen 
waarbij drie aanpassingen in de minimaregelingen worden gedaan. De grootste bezuiniging wordt 
gerealiseerd door de tegemoetkoming te korten die chronisch zieke mensen ontvangen voor de 
extra kosten die zij maken. GroenLinks is het hier niet mee eens. 80% van de mensen die ouder 
zijn dan 75 jaar heeft één of meerdere chronische ziekten waardoor de bezuiniging voor een groot 
deel door de ouderen wordt gedragen. In Huizen zijn ongeveer 12.000 huishoudens met een 
koopwoning. Afgezet tegen het bedrag dat nodig is om de begroting sluitend te maken, betekent 
dit voor elk huishouden een extra bedrag van € 23,86 per jaar aan OZB, te weten € 2,‐ per maand 
en dit bedrag zal de komende jaren slechts beperkt stijgen. Mocht de september circulaire 
meegerekend worden, dan is er nauwelijks of geen actie nodig om de begroting sluitend te 
maken. Wellicht zal er zelfs een extra bedrag te besteden zijn. GroenLinks zet dit eventueel 
beschikbare bedrag graag in voor culturele doelen zoals de uitbreiding van het Huizer museum. 
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Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) stelt dat op het gebied van welzijn, werk inkomen en 
gezondheid gelukkig al veel wordt gedaan voor de inwoners van Huizen. GroenLinks wil graag 
meer jongeren betrekken bij de ontwikkeling van Huizen, omdat zij de inwoners van de toekomst 
zijn. GroenLinks kiest ook voor een groene en gezonde leefomgeving en voor een duurzame 
toekomst. Op sportief terrein zijn er voor mensen met een kleine beurs mooie mogelijkheden en 
ook inactieve ouderen worden aangespoord om in beweging te komen en zo uit een isolement 
gehaald. Het Sportplatform speelt hierin een verbindende en inspirerende rol waar al veel 
sportverenigingen deel aan nemen. Als dit aantal nog groeit, wordt het bereik en de betrokkenheid 
nog groter. In dit kader wordt het college gevraagd of het ervoor kan zorgdragen dat nog meer 
clubs aangemoedigd worden om deel te nemen aan het sportplatform. 
Vanaf 1 januari 2021 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering met als 
belangrijkste pijlers taal, inburgeren en werken. Om nieuwkomers zo snel mogelijk aan werk te 
helpen, zou het goed zijn als er trajecten komen waarin afstemming plaatsvindt tussen 
taalcursussen en werk. Hoe ver is het college met de voorbereidingen van het invoeren van de 
nieuwe inburgeringsregels? Wat is er tot op heden gedaan om de dienstverlening voor 
statushouders aan te passen? 
GroenLinks vindt het belangrijk om in Huizen kwetsbare jongeren, met name in de leeftijd van 16 
tot 27, een duurzaam toekomstperspectief te bieden. Maatwerk kost veel geld en tijd en levert 
structureel weinig op. Vanuit dat oogpunt is de ‘Aanpak 16-27’ in het leven geroepen. Deze 
aanpak is erop gericht om jongeren in deze levensfase doorlopend te blijven ondersteunen, ook 
na hun 18e levensjaar als de jeugdzorg in principe stopt. Hierna zijn jongeren aangewezen op 
ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Deze wetten 
zijn veeleisender en vraaggerichter. Jongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarbij 
afstemming plaatsvindt tussen de verschillende afdelingen zoals dat in Huizen ook gedaan wordt. 
Er gebeurt al veel, maar het is nog niet inzichtelijk wat er allemaal gedaan wordt. Kan het college 
ingaan op wat er wordt gedaan om kwetsbare jongeren in beeld te brengen en te ondersteunen? 
Kan het college de mogelijkheid onderzoeken om een digitale sociale kaart voor jongeren te 
maken zoals deze ook voor ouderen bestaat? Naar aanleiding van de openheid van een aantal 
jongeren op sociale media over hun eenzaamheid is het landelijk meldpunt JoinUs geopend. Heeft 
het college inmiddels – zoals eerder is toegezegd - contact gehad met Stichting JoinUs ter 
advisering van een effectieve aanpak van eenzaamheid onder jongeren in Huizen? Kan het 
college toezeggen dat professionals die met jongeren werken worden getraind, zodat ze beter 
toegerust te zijn om signalen te herkennen en ondersteuning kunnen bieden aan kwetsbare 
jongeren? 
GroenLinks wil graag dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is en wil daarom structureel 
investeren in kunst en cultuur en nieuwe initiatieven aanmoedigen. Waarom wordt na een eerdere 
bevestiging het Havenconcert toch niet ondersteund? Tot slot hoopt GroenLinks dat het college 
het lef heeft om buiten de kaders te kijken en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen zoals 
experimenten met woonvormen voor jong & oud en duurzame projecten die de circulaire 
economie aanjagen. 
 
De heer Rebel (CDA) memoreert dat het CDA bij de voorjaarsnota heeft stilgestaan bij zorg, 
veiligheid, vrijwilligers en vitale gebieden als prioriteiten voor 2020. Prioriteit is gevraagd voor 
malafide zorgbedrijven. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de effectiviteit van aangeboden 
zorg, met name voor het doelgroepenvervoer. De financiële haalbaarheid hiervan is een punt van 
zorg. Besluitvorming hierover wordt volgens wethouder Hoelscher voor het eind van het jaar 
afgerond. Het CDA is benieuwd naar de financiële degelijkheid van de business case en vraagt of 
een externe onafhankelijke partij hier onderzoek naar heeft gedaan. 
Waakzaamheid op het gebied van ondermijnende criminaliteit is geboden. De burgemeester wordt 
gevraagd of er naar aanleiding van de actie op het industrieterrein nog nieuws te melden valt. 
Ruim 70% van de Nederlanders is slachtoffer van cybercriminaliteit. In de programmabegroting 
wordt hierover niet gesproken. Kan het college hierop ingaan? 
Het CDA heeft bij de voorjaarsnota aandacht gevraagd voor de verenigingen en hun vrijwilligers 
en de toenemende regeldruk en herhaalt deze oproep. 
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Door de uitspraak van de Raad van State over PAS heeft de bouwproductie van de woningen een 
flinke deuk opgelopen waardoor er nog meer spanning op de woningmarkt ontstaat. Naast de 
problemen voor woningzoekenden zijn er ook personen die willen profiteren van de nijpende 
situatie. Heeft het college signalen dat zogenaamde huisjesmelkers ook actief zijn in de gemeente 
Huizen? 
Met betrekking tot de veiligheid wordt de burgemeester gevraagd zich in te spannen om de 
komende tijd extra structurele politiecapaciteit te regelen. 
De logica achter het plan om een nieuw gebouw te betrekken door de KNRM is voor het CDA niet 
duidelijk. De burgemeester wordt gevraagd om te proberen de samenwerking tussen Blaricum en 
Huizen te normaliseren. Het CDA zal niet meewerken aan een nieuwe bestemming en steunt de 
motie die door de SGP zal worden ingediend. 
Bij de begroting zit een overzicht met de stand van zaken van de uitvoering van het 
coalitieprogramma waaruit blijkt dat het college goed op weg is. 
De CDA kan instemmen met de voorstellen voor de Sijsjesberg. Een vraag hierbij is wel of er 
concreet kan worden aangegeven wat het financiële plaatje is. 
Als laatste onderwerp meldt de heer Rebel dat kerst weer in zicht komt, een periode die voor 
sommige inwoners moeilijk is vanwege eenzaamheid. De afgelopen winter is er een PopUp 
Herberg geweest, die door veel vrijwilligers is gerund. Ook dit jaar zijn zij hiertoe weer bereid en 
ze zijn op zoek naar een nieuwe locatie waarbij de voorkeur uitgaat naar het voormalige 
postkantoor. Het CDA dient een motie toe om het college te vragen om dit te realiseren. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) zal de bezuinigingen in deze begroting nauwlettend volgen. 
Een aantal jaar geleden is de uitvoering van verschillende wetten en regelingen van de landelijke 
en provinciale overheid naar de gemeente gegaan en is dus dichter bij de inwoners gekomen. De 
PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente veel aandacht heeft voor het voorkomen van 
problemen. Dit is goed voor de inwoners en het beperkt de kosten. Helaas stijgt het aantal 
mensen dat in armoede leeft nog steeds en zijn er steeds meer mensen met schulden, waaronder 
jongeren. Ook zijn er meer meldingen van verwarde mensen en zijn er meer daklozen. 
De PvdA is blij met de uitbreiding van het aantal medewerkers voor directe ondersteuning aan 
kinderen en gezinnen. Een betere winst valt nog te behalen door betere samenwerking van 
verschillende instanties. Een zorg is de lange wachtlijsten voor een pleeggezin. Wellicht kunnen 
gezinshuizen een bijdrage leveren. 
Ook zal de inburgering van statushouders en vluchtelingen de verantwoordelijkheid van de 
gemeente worden. Op dit moment blijven nog veel nieuwkomers te lang aan de kant staan. 
Komend voorjaar zal een bijeenkomst plaatsvinden met de betrokkenen om te overleggen over 
hoe het in de praktijk beter kan. 
In Huizen kunnen vooralsnog de voorzieningen op het gebied van de bijstand en de wmo op peil 
blijven, hoewel de regeling voor chronisch zieken wel wordt aangepast. Beter nieuws is dat de 
grens voor de minimaregelingen wordt opgehoogd van 110% naar 120%. Het kindarrangement is 
ook opgetrokken naar deze nieuwe grens. 
Verder wordt de vindbaarheid van de regelingen verbeterd en worden formulieren vereenvoudigd. 
De PvdA begrijpt dat er op dit moment bezuinigd moet worden, maar de regeling voor de 
chronisch zieken wordt pas voelbaar in 2021 terwijl deze aanpassing is gebaseerd op de nu 
bekende inkomsten van de gemeente. Het college wordt gevraagd om na de meicirculaire 
opnieuw naar de noodzaak van deze bezuiniging te kijken. 
Zoals afgesproken in het coalitieakkoord heeft het college een lijst opgesteld met mogelijke 
bouwlocaties. Een van de locaties is Silverdome waar niet alleen woningen in de vrije sector, 
maar ook een aantal woningen in de sociale sector worden gebouwd. Ook voor de andere locaties 
wordt verwacht dat de onderzoeken voortvarend worden aangepakt. Wellicht is het tijd om een 
actieve grondpolitiek te voeren waarbij grond eerst aan de gemeente moet worden aangeboden. 
De opbrengst van cultuur is vooral maatschappelijk en de wethouder wordt verzocht aan te geven 
hoe en wanneer dit onderwerp zichtbaar wordt in de begroting. 
In het coalitieakkoord is ook opgenomen dat met betrekking tot de markt in overleg met 
ondernemers meer ruimte voor horecaterrassen zou worden gecreëerd. Wat is de status hiervan? 
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Wat betreft de Sijsjesberg is een punt van zorg de planning van de verschillende werkzaamheden. 
Deze dienen optimaal op elkaar afgestemd te worden en er zeker voor te zorgen dat de 
openstelling gedurende het seizoen is gewaarborgd. 
De PvdA vraagt aandacht voor de geheimhouding van de documenten. In voorkomende gevallen 
is deze noodzakelijk, maar het moet wel uitzondering zijn en geen regel. 
Huizen is qua criminaliteit nog altijd een veilig dorp. De politie kampt echter met een fors 
capaciteitsprobleem. Begin 2020 zal de operationele sterkte zelfs minder zijn dan in 2012. In dit 
licht is het moeilijk te begrijpen dat ook nog bezuinigd zou worden op de boa’s, maar het bleek om 
een andere manier van financieren te gaan en het aantal zal niet worden teruggebracht. Verder 
moet ondermijning de nodige aandacht krijgen. 
In het coalitieakkoord staat dat de gemeenteraad in de collegeperiode alle vier de wijken in Huizen 
zal bezoeken en dat de vorm waarin dit zal gebeuren, nader met de griffie wordt uitgewerkt. 
Daarnaast zal een raadswerkgroep ook andere participatieonderdelen bespreken. Deze 
werkgroep is er echter nog niet. 
 
Mevrouw Prins (VVD) memoreert dat er vorig jaar nog een fusie dreigde te worden opgedrongen 
vanuit de provincie wat veel onzekerheden met zich mee bracht, maar deze dreiging is afgewend. 
De nieuwe burgemeester die binnenkort wordt geïnstalleerd, kan zich samen met de nieuwe 
acquisitiemanager met hernieuwde energie inzetten op het versterken en uitbreiden van de 
mogelijkheden voor recreatie en toerisme in Huizen. 
Verder is het belangrijk om de drempels te verlagen voor ondernemers die willen inspringen op 
commerciële kansen in Huizen. 
In de begroting zit een aantal bezuinigingen die achteraf door de positieve septembercirculaire 
wellicht overbodig zullen zijn, maar de VVD meent dat deze toch meegenomen moeten worden in 
verband met de grilligheid van de circulaires en de noodzaak tot een structureel sluitende 
begroting.  
Lage gemeentelijke belastingen voor inwoners zijn belangrijk en de VVD is er trots op dat de 
lasten in Huizen het laagst zijn van de regio. 
De inzet van de boa’s moet conform afspraak op sterkte blijven. De VVD is er tevreden over dat 
het budget voor Polarisatie & Radicalisering voor 2020 integraal beschikbaar is. Na de afwending 
van de fusie is de nieuwe uitdaging de vraag over de slagkracht en legitimatie van de regio Gooi 
en Vechtstreek en of Huizen voldoende invloed heeft op de onderwerpen die op de agenda staan 
en op de strategische opgaven. Een andere vraag is of de regio wel voldoende slagkracht heeft 
met zeven afzonderlijke gemeenten die niet vaak op een lijn zitten. De VVD heeft twijfels over het 
neerleggen van extra macht bij de regio die Huizen niet zelf direct kan controleren. 
Wat betreft woningbouw staan er verschillende projecten op stapel zoals op de plaats van de 
oude Silverdome disco en de invulling van de Blokkerpanden. De VVD is voorstander van het  
opnieuw opbouwen met een supermarkt op de begane grond en jongerenwoningen en 
middenhuur woningen erboven, maar stelt als voorwaarde wel dat het mooi moet zijn en in het 
dorp moet passen. 
Het is ook het jaar van het participatietraject rond de Kustvisie. Zeer binnenkort komt er een 
voorstel naar de commissie toe. De VVD hoopt op een mooie zwemplek en bijvoorbeeld het 
vergroenen van de kades bij de aanloophaven Oostermeent. Dit zou veel meer kunnen uitnodigen 
tot recreatie op deze mooie locatie. 
Cultuur is een verbindende kracht in ons maatschappelijk en economisch leven. Investeren in 
cultuur is daarom een investering in de toekomst en leefbaarheid van Huizen. Het nieuwe 
cultuurbeleid wordt op dit moment beschreven in een nieuwe nota naar aanleiding van een 
Raadsinitiatief waarbij een raadsbrede werkgroep zelf de nota schrijft. Vooruitlopend hierop dient 
de VVD een motie in – mede namens D66, PvdA, CDA en Leefbaar Huizen en GroenLinks - om 
de Theaterroute aan ‘mooie ‘ locaties te helpen, want dat is een belangrijk onderdeel van dit 
spektakel. Het Havenconcert heeft met groot succes in 2018 voor het eerst plaatsgevonden, maar 
heeft bij gebrek aan benodigde financiële middelen geen vervolg gekregen. Bij de afgelopen 
voorjaarsnota heeft de VVD daarom een motie ingediend die met 22 stemmen voor is 
aangenomen waarin het College werd verzocht om alles in het werk te stellen om een toevoeging 



 

 

 
  
Datum: 31-10-2019      Blad: 6 

 

 

van een Havenconcert voor 2020 wel weer mogelijk te maken. Deze wens van de raad wordt niet 
gehonoreerd gezien de financiële situatie van de gemeente en de noodzaak voor bezuinigingen. 
Het College wordt dringend verzocht om het verzoek alsnog te honoreren en de VVD dient 
hiervoor – mede namens CDA, PvdA, D66 en SGP - een amendement in. 
De nieuwe Sportnota is een goed voorbeeld van samenwerken waarbij het bijzondere is dat deze 
initiatieven ondersteunt om mensen met een afstand tot sport op een laagdrempelige wijze met 
beweging kennis te laten maken. De VVD heeft gepleit voor het vergroten van de financiële 
speelruimte voor sport & spel, zodat het college daadkrachtig besluiten kan nemen. 
De VVD is trots op het mooie zwembad dat een prominente plek heeft in de regio. Door de 
aanpassingen zullen lange rijen voor de kassa tijdens mooie dagen verleden tijd zijn. Er is begrip 
voor de onderbouwing van de wethouder om geen horeca toe te voegen en om de verdere 
verduurzaming gefaseerd uit te voeren. 
Onderhoud aan de wegen en daardoor de verkeersleefbaarheid is zeer zichtbaar voor de 
inwoners van Huizen. Minder zichtbaar, maar steeds belangrijker is de riolering. Onderhoud, 
beheer en vervanging moet gebeuren en er moeten veel zogenaamde rainproof-maatregelen 
genomen worden. Dit najaar wordt door een ingenieursbureau gestart met een onderzoek om de 
verdere maatregelen tegen wateroverlast te actualiseren. De VVD wil graag van de uitkomsten 
van dit onderzoek op de hoogte gebracht worden. Inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan 
rainproof-maatregelen door hun tuin “watervriendelijk” in te richten en door hun hemelwater af te 
laten koppelen. Wordt hierover genoeg voorlichting gegeven aan inwoners en is er een goed 
inzicht in de knelpunten die er nog liggen met betrekking tot wateroverlast in Huizen? 
Beeldbepalende projecten leggen voor vele jaren het uiterlijk en de beleving van Huizen vast. De 
gemeente moet daarom uiterst zorgvuldig zijn met deze projecten en investeringen in het creëren 
van draagvlak. Dat kan via kleinschalige gesprekken met de buurt en ook via grootschalige 
participatietrajecten. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) concludeert dat de gemeente Huizen er veel aan doet om een vitale 
gemeente te zijn en te blijven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de grote hoeveelheid sportverenigingen die 
in Huizen actief zijn. De nieuwe sportnota is tot stand gekomen na zeer uitvoerig overleg met het 
goed functionerende sportplatform. Buurtsportcoaches zetten in op bewegen voor iedereen, met 
de nadruk op de meer kwetsbare groepen in Huizen. 
De gemeenteraad zelf heeft inmiddels wel gezond water en groentjes op de tafels, maar zit nog 
steeds urenlang in min of meer dezelfde houding in vergaderingen. Wellicht zijn zitballen of 
bureaufietsen een optie of gewoon wat meer pauze nemen waarin even wordt gerekt en gestrekt. 
Cultuur is het cement van de samenleving en verbindt. Huizen kent een historie van vissers en 
kaashandelaren, van bouwers en harde werkers. Door de jaren heen zijn er nieuwe inwoners in 
Huizen bijgekomen en dat laat zich zien in de culturele activiteiten. Als lid van de raadswerkgroep 
cultuur kan mevrouw Van Werven bevestigen dat er in Huizen heel veel gebeurt op het gebied 
van kunst en cultuur. Ook op het gebied van cultuureducatie is er een mooie samenwerking tot 
stand gekomen tussen de bibliotheek, het Huizer museum, de Huizer Botters en de Historische 
Kring, wat geresulteerd heeft in een Huizer menu. Huizen heeft veel historisch erfgoed om trots op 
te zijn. Zowel materieel als immaterieel. Het Huizer Museum geeft al een tijd lang aan dat het niet 
verder kan groeien op de huidige locatie. De wens is om meer te doen aan cultuureducatie om het 
erfgoed beter zichtbaar te maken en om meer te doen aan workshops en themabijeenkomsten, 
maar de ruimte is te beperkt. Tijdens het cultuurpodium hebben veel insprekers gezegd behoefte 
te hebben aan een multifunctionele ruimte om af en toe gebruik van te kunnen maken. Het is 
daarom nuttig om de haalbaarheid van verplaatsing van het museum naar een multifunctioneel 
gebouw te onderzoeken en daarbij ook andere cultuuraanbieders te betrekken. Het concept 
cultuurplan is zo goed als klaar en zal zeer binnenkort worden voorgelegd voor wensen en 
bedenkingen aan iedereen die input heeft geleverd voor de nota. 
Een inclusieve samenleving waarbij iedereen kan meedoen, lukt niet altijd. Nog steeds zijn er 
jongeren en ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet aan het werk komen. Daarom is 
het goed dat de gemeente Huizen doorgaat met de arbeidsparticipatieprojecten en investeert in 
het plan “kansen voor jongeren” om jongeren te helpen met het vinden van een passende 
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opleiding of baan. Ook is het goed om te blijven inzetten op toegankelijkheid. Eenzaamheid is een 
belemmering om te kunnen meedoen en het is belangrijk om hierop alert te zijn, zowel bij ouderen 
als bij jongeren. Eenzaamheid onder jongeren wordt vaak niet herkend en daarom is het goed dat 
Huizen meedoet aan het regionale programma STORM dat gericht is op kwetsbare jongeren, die 
sneller kans lopen om in eenzaamheid of een depressie te belanden. Bij de wmo bestaat een 
uitdaging, omdat de kosten voor de voorziening huishoudelijke hulp enorm stijgen met name als 
gevolg van het wmo-abonnementstarief. Dat geldt ook voor de jeugdzorg waar de kosten blijven 
oplopen. Inzetten op preventie blijft daarom belangrijk. 
De vrijwilligerscentrale speelt een belangrijke rol bij het matchen van vrijwilligers aan organisaties 
of inwoners die de hulp van een vrijwilliger goed kunnen gebruiken. Een heel aparte categorie 
vrijwilligers zijn de mantelzorgers. Wanneer het om zeer langdurige mantelzorg gaat, bestaat de 
kans op overbelasting van de mantelzorger. Om dit te voorkomen moeten mantelzorgers 
ondersteuning kunnen krijgen en daarom is het goed dat er een plan van aanpak is ontwikkeld  
om mantelzorgers beter te kunnen bereiken en de helpende hand te bieden zodra dit nodig is. 
Recentelijk heeft de Rekenkamer het participatiebeleid van de afgelopen jaren onder de loep 
genomen en is geconcludeerd dat hier nog behoorlijk wat te verbeteren valt. In het afgelopen jaar 
lijkt de verbetering al te zijn ingezet en dit zal uitgebouwd moeten worden. 
D66 is met betrekking tot de Kustvisie benieuwd naar de uitkomsten en hoopt binnenkort een 
voorstel voor te verwachten van het college. 
In de wijk 1276 zijn gesprekken gevoerd in het kader van een pilot energietransitie. Hier bleek dat 
nog niet duidelijk was wat men van de gemeente Huizen kon verwachten en wat de gemeente 
Huizen van de bewoners verwacht. Goede informatie en heldere communicatie blijft cruciaal. In 
2020 moet Huizen input leveren aan de regionale energiestrategie en hierbij is het van groot 
belang om dit te doen samen met professionele partners, de raad, inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. Het is mooi dat Huizen verder gaat met de operatie steenbreek om 
de openbare ruimte klimaatbestendiger te maken en in samenspraak met de inwoners versteende 
wijken worden vergroend. Een dilemma hierbij is de wens om te vergroenen, niet willen bouwen in 
het groen, maar er tegelijkertijd een grote behoefte is aan woningen. Recentelijk heeft de raad een 
aantal mogelijke woningbouwlocaties vastgesteld en D66 is benieuwd met welke plannen het 
college komt waarbij nogmaals wordt benadrukt dat De Vista voor D66 geen mogelijke 
woonlocatie is. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat de begroting 2020 op langere termijn dekkend is dankzij 
een meevallende septembercirculaire, inzet van reserves en een pakket bezuinigingsmaatregelen. 
Van een aantal bezuinigingen is het nog afwachten wat het oplevert, vooral waar sprake is van 
overheveling naar de Regio. Het college wordt gevraagd of voorstellen hiertoe besproken zijn in 
de diverse portefeuillehoudersoverleggen en als dat het geval is, wat het heeft opgeleverd. 
De meeste bezuinigingen liggen in het Sociaal Domein met als klap op de vuurpijl de 
bezuinigingen op de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken, een groep van 1733 doorgaans 
financieel kwetsbare personen. Het college houdt vast aan een afspraak uit het coalitieakkoord: 
de lastenstijging is maximaal het inflatiepercentage. De ChristenUnie wijst op het hoofdstuk 
Minimabeleid in datzelfde akkoord waar staat dat de inkomensgrens voor de regeling 
tegemoetkoming chronisch zieken op 130% van het sociaal minimum blijft. Op basis hiervan wordt 
het college verzocht de voorgestelde bezuiniging te schrappen. 
Huizen is klimaatbewust en er is een mooie subsidieregeling om te investeren in verduurzaming 
van de woning. Lagere inkomens hebben over het algemeen geen reserve om deze investering te 
doen. Daarnaast geldt ook nog de voorwaarde dat beneden een bepaald woonoppervlak geen 
subsidie wordt verstrekt. Een tip van een inwoner is een ventilatorsysteem om warmte van de 
radiotoren sneller door de vertrekken te verspreiden waardoor een vertrek veel sneller op 
temperatuur is en op deze manier veel stookkosten bespaard kunnen worden. Een kleine 
investering die zich snel terugverdient. 
Het college en de coalitie menen dat de positieve resultaten van de jaarrekening nodig zijn voor 
het realiseren van het collegeprogramma zonder concreet te maken hoe het bedrag zal worden 
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besteed. Het college wordt verzocht duidelijk te maken voor welk onderdeel van het akkoord welk 
bedrag beschikbaar wordt gesteld. 
Het is goed dat het college steeds meer inzet op preventie in de jeugdzorg. Voorlichting op 
scholen over hoe om te gaan met social media, alcohol, drugs, seks en relaties is ook belangrijk. 
De consequente boodschap moet zijn om jongeren psychisch en fysiek te beschermen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stelt dat wonen vele aspecten kent, maar zij waarschuwt ervoor 
dat de sociale component niet uit het oog verloren moet worden. Helaas gebeurt het dat mensen 
nog nooit hun buren hebben ontmoet, of de deur niet uitkomen en vereenzamen. Om dit laatste te 
voorkomen, zou ook sociaal duurzaam gebouwd kunnen worden. Door een omgevingspsycholoog 
te betrekken bij het ontwerp van nieuwe woningen kunnen contacten tussen de bewoners worden 
gecreëerd of bevorderd. 
Ook een aandachtspunt is dat het dorp niet sluipenderwijs moet verdichten waardoor 
langzamerhand een semi‐stadskarakter ontstaat. 
Voor de ChristenUnie is het beschermde dorpsgezicht nog te beperkt en wordt gevraagd om 
uitbreiding die zich niet per se tot het Oude Dorp hoeft te beperken. Het wekt verbazing dat een 
bijzonder uniek erfgoed als het visserskerkhof op de oude begraafplaats nog op geen enkele wijze 
een beschermde status heeft. 
De Sijsjesberg is al sinds jaar en dag een begrip en de voorgestelde vernieuwing is noodzakelijk. 
De vernieuwing van entree en kleedkamers gelijk te laten lopen met de vernieuwing van het 
techniek‐ en badmeestergebouw kan schaalvoordelen opleveren. Hoe staat het college hierin? 
Een andere vraag is of de toegangsprijzen worden aangepast als de bouwkosten hoger of lager 
uitvallen. 
Het zou mooi zijn als er het komend jaar weer een Havenconcert in Huizen is. 
De lijst van subsidies is lang en het is de vraag welke subsidies en fondsen er eigenlijk allemaal in 
Huizen zijn. Daarnaast is er nog een onbenut bedrag in de betreffende potjes en wat gebeurt er 
met het bedrag als het niet benut is? Een verzoek is om deze informatie standaard toe te voegen 
in de bijlage bij de programmabegroting. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat Dorpsbelangen Huizen afgelopen zaterdag op 
de markt heeft gestaan met de vraag: Wat gaat er goed in Huizen? Wat kan er beter? 
In de praktijk blijkt dat de toegankelijkheid een wassen neus is en dat een grote hoeveelheid 
fietsen voor de Hema de weg voor iedereen blokkeert. Kan de gemeente serieus naar dit 
probleem kijken? Een optie zou zijn om op de drukste dag van de week in het leegstaande 
postkantoor tijdelijk een fietsenstalling te creëren, om vervolgens naar een vaste stek te zoeken. 
Achtereenvolgens loopt mevrouw Rebel de opmerkingen van bewoners door. 
1.Veel wegen, waaronder de Bovenmaatweg zijn in slechte staat. 
2. Hondenpoep wordt vaak niet opgeruimd. Dorpsbelangen Huizen  pleit voor 
hondenprullenbakjes. 
3. Zorginstellingen sluiten, maar tegelijkertijd wordt ook de thuiszorg minder. Dorpsbelangen 
Huizen onderschrijft het idee dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, maar er dient 
wel goede ondersteuning te zijn. 
4. Voor fietsers is de rotonde prins Bernhard plein gevaarlijk geworden en wortelopdruk is sowieso 
gevaarlijk op fietspaden. 
5. In Huizen is geen toiletmogelijkheid op de markten. Dorpsbelangen Huizen vraagt om te kijken 
naar de mogelijkheden. 
6. In de herfst ontstaan door blaadjes op de weg gladheid gevaarlijke situaties op de fiets‐ en 
voetpaden. Wellicht kunnen deze in de nabijheid van grote bomen een keer extra worden 
geveegd. 
7. Er is gevraagd om goedkopere woningbouw voor jongeren en betaalbare woningen voor 
senioren. Dorpsbelangen Huizen is voorstander van inbreiplannen, zonder aantasting van het 
structurele groen. 
8. wat betreft communicatie vindt Dorpsbelangen Huizen het heel belangrijk dat inwoners eerlijke 
en open voorlichting krijgen. 
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9. Gratis parkeren is belangrijk voor het winkelend publiek en voor bezoekers van de markt. 
10. Tot slot noemt mevrouw Rebel een aantal verbeterpunten die zijn aangedragen. 
Een fietstunnel aan het eind van de Gemeenlandslaan. 
Misschien kunnen de etalages van leegstaande winkelpanden worden gevuld om de uitstraling te 
verbeteren. 
De fietsstraat wordt steeds drukker en voor fietsers gevaarlijker. Met grote haaientanden geven de 
auto’s de fietsers misschien wel voorrang. 
Op de Melkweg wordt structureel te hard gereden. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) noemt de gemeente Huizen een van de meest 
vooruitstrevende gemeente op het gebied van toegankelijkheid met een ervaringsdeskundige in 
dienst bij de gemeente, een toegankelijkheidpanel. Daarnaast komt er een raadsvoorstel om ook 
aanpassingen in buurtcentra te doen. 
Al een aantal jaar wordt uitgekeken naar de definitieve plannen voor de locatie van de 
Blokkerpanden. Dorpsbelangen Huizen heeft al eerder gesteld dat verkoop van de gemeentelijke 
parkeergarage niet aan de orde is. Is er op dit moment al meer informatie over de Blokkerpanden 
te vermelden? 
Het onderwerp huisvesting leeft lokaal meer dan de stikstofproblematiek landelijk. Op de lijst met 
een dertigtal mogelijke woningbouwlocaties staat ook De Vista en dit betreurt Dorpsbelangen 
Huizen. Omwonenden hebben zich ingezet voor behoud van deze unieke locatie en het gebied 
staat in het bestemmingsplan en structuurvisie als structureel groen. Dorpsbelangen Huizen zal 
nooit structureel groen opofferen voor bebouwing. De locatie Silverdome kan wel op instemming 
rekenen en mag dan ook zo voortvarend mogelijk aangepakt worden. De wethouder heeft 
aangegeven dat op locaties waar gemeentelijke panden met een maatschappelijke bestemming 
worden opgeheven, er voor huurders een alternatieve locatie wordt gezocht. 
Een modernisering van het entreegebouw van de Sijsjesberg juicht Dorpsbelangen Huizen toe, 
maar de structurele lasten op de toegangsprijs verhalen, is wel een erg gemakkelijke oplossing. 
Het uitstellen van de verbouwing van het techniekgebouw tot in 2022 is een logische keuze. 
Het voorstel is om de Keucheniushof van de lijst grote projecten af te voeren, maar 
Dorpsbelangen Huizen stelt dat slechts 50% van de Keucheniusstraat is afgehandeld. Twee 
vragen hierbij zijn of er al duidelijkheid is over wanneer en op welke wijze deze woningen verkocht 
worden en wanneer de oostzijde van de Keucheniusstraat zal worden ontwikkeld. 
De uitwerking van de Kustvisie is volgens Dorpsbelangen Huizen ook een onderwerp voor de 
rapportage grote projecten. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het verstandig om voorzichtig te begroten. Eventuele meevallers 
moeten niet bij voorbaat worden ingeboekt en tegenvallers moeten opgevangen kunnen worden. 
De SGP wil het sluipverkeer in het oude dorp zo veel mogelijk tegengaan. Knelpunten moeten 
worden aangepakt. Hierbij kan worden gedacht aan de fietsstraat, de Tuinstraat en de 
Haardstedelaan. De SGP heeft al eerder gepleit voor het omleiden van vrachtauto’s en bussen. 
Een fusie met de Veiligheidsregio Flevoland wordt vanuit het oogpunt van schaalgrootte als 
positief beoordeeld waarbij het belangrijk is dat de brandweerzorg verbetert. Dit mag echter niet 
leiden tot uitholling van de betrokkenheid van de vrijwillige brandweer. 
de SGP staat positief tegenover het onderzoek naar warmtenet of aquathermie, maar is kritisch 
over het afkoppelen van bestaande woningen van het gasnet. Uit onderzoek is gebleken dat het 
net na enige aanpassingen ook geschikt is voor waterstof of groengas. Met name voor 
ouderenwoningen heeft de minst ingrijpende oplossing de voorkeur. Eind 2019 zal de SGP een 
rapport aanbieden met kansrijke oplossingen om lokaal energie op te wekken of meer 
grondstoffen te hergebruiken. 
In Huizen staan vijftien kerken en deze hebben vaak een rol in de wijk. Het is belangrijk om na te 
denken over de toekomst en het multifunctionele gebruik om de exploitatie- en onderhoudskosten 
betaalbaar te houden. 
De Huizer reddingsbrigade bestaat dit jaar 50 jaar. Sinds 2006 heeft Huizen een KNRM-station 
met een goed, modern uitgerust gebouw. Hoewel er wordt gekeken naar een nieuwe locatie, is de 
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SGP van mening dat de huidige locatie de meest passende is voor een gezamenlijk 
reddingsstation. Om deze locatie te behouden, dient de SGP een motie “Reddingsstation Huizen” 
in, mede namens CDA, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen, 
ChristenUnie en VVD. 
Wat betreft het ov hebben reizigers behoefte aan rechtstreekse verbindingen. Hierom moet de 
kwaliteit en de toegankelijkheid van het busnet gehandhaafd blijven met goed bereikbare en 
sociaal veilige haltes met voldoende fietsstallingen. 
Vervanging van de entreegebouwen van de Sijsjesberg is een uitstekend plan waarmee de SGP 
instemt. Wel wordt het betreurd dat er niet is gekozen voor een alternatief voor de gasverwarming 
van het bad. 
De SGP wil blijven opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Een ambassadeur Zingeving 
binnen zorgorganisaties en wijkteams is van groot belang. Kinderen in armoede moeten kunnen 
blijven meedoen. Een huisartsenpost of een buurtziekenhuis in Huizen kan op goedkeuring 
rekenen. 
Huizen moet voor mensen met een beperking toegankelijk blijven. Het initiatief van de woongroep 
Mozart om een lift te realiseren, wordt van harte ondersteund. Ook voor de Huizermaatjes is dit 
een goed plan. Een vraag aan het college is wanneer het college met een voorstel hiertoe komt. 
Kernbegrippen zijn respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de omgeving. De inzet van 
boa’s wordt steeds belangrijker en als hiertoe aanleiding is, wordt hiervoor extra budget 
beschikbaar gesteld. 
Het is mooi dat er een lijst is met mogelijke bouwlocaties. Het gebruik van tiny houses juicht de 
SGP toe. Het behouden van de Groene Longen van De Vista is ook voor de SGP absolute 
noodzaak. Vergrijzing en weinig starterswoningen zijn twee problemen die elkaar versterken en 
een negatief effect hebben op de leefbaarheid in Huizen. Een suggestie is om bestaande 
woningen op te splitsen waarbij de jongeren de bovenverdiepingen bewonen. 
De SGP blijft de zondag als rustpunt van de week koesteren en pleit voor het voorkomen van 
verdere aantasting hiervan. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stelt met betrekking tot de warmtevisie voor wijk 
1276 dat voorzichtigheid is geboden met het plaatsen van warmtepompen. Hij pleit voor andere 
alternatieven als waterstof. 
Het is goed dat diverse verenigingen op het gebied van cultuur samenwerking zoeken. In dit kader 
zou het verstandig zijn als Huizen op zoek gaat naar een theater dat geschikt is voor meer 
mensen. Samen met een nieuwe locatie voor het Huizer Museum zou gekeken kunnen worden 
naar de bouw van een nieuw cultureel centrum. 
De hoeveelheid onbebouwde grond is Huizen is beperkt. De locatie van de Silverdome juicht 
Fractie Transparant Huizen toe. Maar bij bijvoorbeeld de Blokkerpanden speelt het probleem van 
parkeren. Een optie zou kunnen zijn om de kwekerij van de gemeente op de Arie de Waalstraat 
om te bouwen tot een parkeerplaats die verkocht zou kunnen worden aan de toekomstige 
bewoners van de Blokkerpanden. 
Qua politiepost is Huizen een steungemeente geworden en het college zou zich ervoor moeten 
inspannen om meer mankracht te werven. 
De bestrijding van het fonteinkruid hoort in de prioriteitenlijst te staan zodat er een plan 
tegelijkertijd met de Kustvisie kan worden uitgevoerd. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) constateert dat de begroting pas in 2023 sluitend lijkt te 
worden. In het kader hiervan heeft Leefbaar Huizen een aantal vragen. 
Waarom zijn de kosten voor begraafplaatsen niet kostendekkend? 
Is het noodzakelijk om de reserve Sociaal Domein in stand te houden nu de algemene uitkering 
reëel begrote bedragen bevat? 
Op dit moment gaat de precario niet omhoog. Mocht dit in de toekomst wel nodig zijn, dan ziet 
Leefbaar Huizen graag dat de meeropbrengst hiervan naar de hanging baskets in het dorp gaat. 
Is er een ondernemerspeiling gehouden waaruit blijkt dat Huizen een goed ondernemersklimaat 
heeft? Als dit niet het geval is, gaat het college deze dan houden? 
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Qua werkgelegenheid ligt Huizen achter op de regio en het college wordt gevraagd hoe het denkt 
banen te gaan creëren en de jeugdwerkloosheid te gaan verhelpen. 
In de programmabegroting staat dat de Kustvisie in 2019 wordt vastgesteld en dat deze in 2020 
wordt uitgevoerd. Klopt deze informatie nog? 
Op pagina 65 wordt gesproken over stadspromotionele activiteiten. De vraag is wat dit betekent 
en daarnaast is Huizen een dorp. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een dinerpauze en fractieberaad. 
 
De voorzitter heropent de vergadering voor een reactie van het college. 
 
College – Eerste termijn 
 
Wethouder Boom deelt de mening van de raad dat er geen enkele ratio zit achter het voorstel om 
een nieuwe locatie te zoeken voor het KNRM-station. Het college geeft graag invulling aan de drie 
opdrachten die in de motie zijn neergelegd. 
Het sportplatform is bedoeld als belangenorganisatie van de sportverenigingen in Huizen. Er is 
een substantieel verschil tussen sportverenigingen en commerciële sportaanbieders. 
Bij de verbouwing van de Sijsjesberg wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het 
zwemseizoen. De inschatting is dat de prijs van de entreekaartjes niet met meer dan 10% tot 15% 
omhoog zal gaan. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of er een maximum wordt gehanteerd voor de 
toegangsprijs. 
 
Wethouder Boom antwoordt dat wordt ingezet op het beperkt houden van de prijsstijging. Voor 
een zwembad als de Sijsjesberg wordt een entreeprijs geheven die aan de lage kant is en het is 
de bedoeling om dit zo te houden. 
De woningbouw op de locatie van Silverdome en de Blokkerpanden wordt zo spoedig mogelijk 
gerealiseerd waarbij het feit is dat het een zorgvuldig proces moet zijn en er liggen vrij veel 
wensen met betrekking tot prijscategorieën. Met betrekking tot de Blokkerpanden is op dit moment 
geen nadere informatie. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) memoreert dat zij ook heeft geïnformeerd naar de 
stikstofproblematiek en de gevolgen hiervan voor de woningbouw. 
 
Wethouder Boom verwijst hiervoor naar de wethouder die over de woningbouw gaat. 
Ook over de panden in de Tuinstraat en de Keucheniusstraat is nog geen duidelijkheid. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft van de VVD gehoord welke mogelijkheden zij ziet voor de 
Blokkerpanden. Bewoners in de Blokkerpanden houden zicht op de Oude Kerk, maar is de entree 
met de voorgestelde plannen ook open en uitnodigend? 
 
Wethouder Boom zegt dat de te ontwikkelen locatie een mooie entree voor het dorp wordt. Hierbij 
horen zeker een aantal unieke kenmerken van Huizen. Tegelijkertijd is het pand eigendom van de 
projectontwikkelaar die conform het bestemmingsplan 16 m. hoog mag bouwen. Dit betekent een 
discussie tussen de maximale hoogte en de wenselijke bouwhoogte. Hoe deze discussie afloopt, 
zal de tijd leren, maar de wethouder verzekert de raad ervan dat er voorstel komt dat nadrukkelijk 
rekening houdt met de entree van het dorp en het zicht op de kerk. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft in haar bijdrage benadrukt dat het gebouw mooi moet zijn en moet 
passen in het dorp. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat mevrouw Prins in haar bijdrage een vergelijking 
heeft gemaakt met Arcade waarbij het zicht op de Oude Kerk is verdwenen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) herinnert zich dat zij destijds ook verbaasd was dat niemand tegen de 
ontwikkeling van de Arcade was. Nu het er eenmaal staat, past het eigenlijk in de omgeving en zij 
vraagt zich af of het zicht op de Oude Kerk een voorwaarde moet zijn. Haar voorstel is om eerst te 
kijken wat kan, wat past en wat mooi is. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat het zicht op de Oude Kerk staat beschreven in de 
discussie over de Keuchenius waarbij het ging om wat wenselijk was voor het dorp. 
Hij wijst de wethouder erop dat de raad zich met de motie over de KNRM uitspreekt. Welke 
bestuurlijke bevoegdheden heeft het college met betrekking tot de KNRM? 
 
Wethouder Boom denkt dat de bevoegdheid met betrekking tot veiligheid groot is, maar het is een 
feit dat de KNRM een zelfstandige organisatie is. Het is aan de gemeente om duidelijk te maken 
hoe de gemeente in deze discussie staat. Het college is daarom blij met de door de SGP 
ingediende motie. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft geïnformeerd naar het vervolg van de Kustvisie. 
 
Wethouder Boom stelt dat de raad op 12 december a.s. een besluit zal nemen over het voorstel 
van het college waarin alle participatie is verwerkt. 
De wethouder staat zeer sympathiek tegenover de andere moties over de PopUp Herberg en over 
de Theaterroute die beide over het oude postkantoor gaan. Het college zou hier graag invulling 
aan geven. Een slag om de arm is dat op het moment zich een huurder aandient dit inkomsten 
voor de gemeente betekent. In dat geval wordt de gemeente gevraagd om af te zien van 
huurinkomsten. Hij zal de berichten over een potentiële huurder nagaan. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) wijst erop dat de PopUp Herberg op zeer korte termijn van start 
zou moeten gaan. Zij neemt aan dat een serieuze huurder voor die tijd bekend zal zijn. 
 
Wethouder Boom zegt dat zich zeer recentelijk onverwacht een potentiële huurder heeft 
aangediend. Dit is de reden waarom hij een slag om de arm houdt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat de raad vraagt om tussen 30 november en 
10 januari een pand beschikbaar te stellen en bepaalt hiermee in feite dat er in deze periode geen 
inkomsten zijn. 
 
Wethouder Boom leest in de motie dat er in overleg wordt gegaan over nu niet gebruikt 
leegstaand vastgoed. Op het moment dat er huurinkomsten zijn, is de wegingsfactor anders en 
zou misschien gekeken kunnen worden naar ander leegstaand vastgoed. 
 
Wethouder Rebel denkt dat er in de loop van 2020 een aanvang met het transitievisie warmteplan 
zal worden gemaakt, zodat dit in 2021 gereed zal zijn. 
Het college heeft geen signalen ontvangen dat er huisjesmelkers actief zijn in de gemeente 
Huizen, maar is hier zeer alert op. 
In het coalitieakkoord zijn inderdaad afspraken vastgelegd over meer terrassen op het Oude 
Raadhuisplein. Er is inmiddels een plan van aanpak vastgesteld en de nieuwe stadsmanager zal 
hiermee aan de slag gaan. In verband met het periodiek informeren over de uitwerking van de 
afspraken in het coalitieakkoord zal informatie hierover naar de raad komen. 
De zeven regiogemeenten zijn de afgelopen tijd druk geweest om de nieuwe Regionale 
Samenwerkingsagenda op te stellen. De komende periode zal de democratische legitimiteit aan 
bod komen. Het volgende regiopodium vindt op 1 november a.s. plaats en zal hieraan gewijd zijn. 
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In de eerstvolgende commissie ABM zal het bestuur van de regio aanwezig zijn om het gesprek 
met de raad aan te gaan. 
Op het moment dat werkzaamheden aan het riool plaatsvinden, worden inwoners gewezen op het 
belang van hemelwaterafvoer. Wellicht kan meer informatie via de website onder de aandacht 
worden gebracht. 
 
Mevrouw Prins (VVD) weet dat er gemeenten zijn die subsidies verstrekken aan bewoners die 
mogelijkheden creëren. 
 
Wethouder Rebel stelt dat binnenkort alle subsidies met betrekking tot klimaat worden herijkt en 
hij zal deze suggestie hierin meenemen. 
In 2020 worden risicodialogen opgepakt in het kader van wateroverlast en in vervolg op de 
klimaatstresstesten. De uitkomsten zullen met de raad worden gedeeld. 
In het Nieuwsblad van Huizen van vandaag staat een interview met de wethouder over wijk 1276. 
Met dit interview hoopt hij de rust in de wijk terug te brengen en de foutieve aanname dat er al een 
besluit was genomen, weg te nemen. In de komende vijf jaar en wellicht de komende tien jaar zal 
er geen woning van het gasnet wordt afgesloten. Voor het college zijn draagvlak en draagkracht 
de pijlers voor de energietransitie. 
De gesprekken in regioverband waarnaar de heer Doorn heeft verwezen, zijn nog niet gevoerd. 
Het college heeft slechts een inventarisatie gemaakt van bezuinigingsmogelijkheden die wellicht in 
het verband van de regio uitgevoerd kunnen worden. Als de raad het college het mandaat 
verstrekt, zal het college de gesprekken opstarten. De verwachting is dat collega’s in de regio 
welwillend tegenover de reële voorstellen zal staan. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt zich af of het accepteren van de voorstellen geen vestzak-
broekzak inhoudt. 
 
Wethouder Rebel wijst erop dat het om taakstellende bezuinigingen gaat waarmee uiteindelijk 
voor alle gemeenten een voordeel te behalen valt. 
Er zal uiterlijk volgende week een overzicht naar de raad komen met voorstellen die ten laste van 
de oormerking 2017 en 2018 zijn gebracht, zodat de raad nadrukkelijk kan volgen hoe ver het 
college is met invulling van de afspraken uit het coalitieakkoord. Voor 2017 is dit overzicht 
overigens compleet. 
Huizen kent geen stikstofproblematiek. 
De wethouder benadrukt dat hoewel De Vista een potentiële bouwlocatie is, het college heeft 
besloten om er deze collegeperiode niets mee te doen. Dit wordt niet gedaan, omdat geen enkele 
fractie zich hierover heeft uitgesproken in het partijprogramma en er  ook niets over terug te 
vinden is in het coalitieakkoord. 
 
De heer Bource (SGP) wijst erop dat dit in het verkiezingsprogramma van de SGP wel wordt 
benoemd. 
 
Wethouder Rebel corrigeert zichzelf en stelt dat in de verkiezingsprogramma’s van een grote 
meerderheid van de raad niet over De Vista wordt gesproken. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat De Vista wellicht niet wordt genoemd in het 
verkiezingsprogramma, maar wel duidelijk wordt gemaakt dat Dorpsbelangen Huizen geen 
bebouwing in het groen wenst. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat met de bewoners van De Vista duidelijk is 
afgesproken wat wel en niet zal worden bebouwd waarop is gesteld dat niet in het groen zou 
worden gebouwd. 
 
Wethouder Rebel herhaalt dat er in deze periode niets gaat gebeuren op de locatie De Vista. 
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Naar aanleiding van het betoog van de heer Bource over de afkoppeling van het gas, memoreert 
de wethouder dat er een motie is aangenomen waarin staat dat geen afkoppeling zal plaatsvinden 
zo lang niet bekend is welke energievoorziening als alternatief zal dienen. 
De voorstellen met betrekking tot het opsplitsen van woningen van de heer Bource worden 
afgewacht waarbij de opmerking wordt gemaakt dat het ingewikkelde problematiek is waarbij het 
bestemmingsplan leidend is. 
Er is niet besloten om warmtepompen te installeren in wijk 1276. Voordat besluiten worden 
genomen, worden eerst andere alternatieven onderzocht. 
Geen kostendekkende exploitatie voor de begraafplaatsen is een politieke keuze. Begraven moet 
voor iedereen betaalbaar zijn. De raad heeft daarom besloten dat de kosten niet meer zullen 
stijgen dan met de inflatie. 
Er zal niet extra worden geheven op precario. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt of dit betekent dat er geen hanging baskets komen. 
 
Wethouder Rebel zegt dat er op dit moment geen budget is om deze te kunnen financieren. 
Vandaag is er een onderzoek uitgezet onder ondernemers naar wensen en behoeften. De 
doelgroep is zelfstandigen en het midden- en kleinbedrijf. Een enquête is onder 2600 
ondernemers verspreid. De beste banen die gecreëerd kunnen worden, zijn bij ondernemers. 
Stadspromotionele activiteiten is alles wat erop is gericht om uiteindelijk Huizen beter op de kaart 
te zetten. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft gevraagd of het college mogelijkheden ziet om 
toiletten te creëren op markten. 
 
Wethouder Rebel zegt dat de wethouder Hoelscher deze vraag zal beantwoorden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft erop gewezen dat er onder een bepaald oppervlak geen 
mogelijkheid voor subsidie is voor verduurzaming van de woning. 
 
Wethouder Rebel zegt toe hiernaar te kijken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) brengt in herinnering dat mevrouw Terlouw heeft gevraagd om 
inzicht in de subsidies en fondsen in Huizen, zodat in voorbereiding van een vergadering de juiste 
afweging kan worden gemaakt. 
 
Wethouder Rebel deelt mee dat wethouder Verbeek deze vraag zal beantwoorden. 
 
Wethouder Verbeek meldt dat de gesprekken met de provincie Noord-Holland en Amsterdam over 
uittreding van het GNR al langer op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau worden gevoerd. Het 
uitgangspunt is dat de uittredende partijen de geleden schade volledig zullen vergoeden. De 
wethouder hoopt volgend jaar een besluit van het college aan de raad voor te leggen op het 
moment dat andere participanten dit ook doen. 
Met betrekking tot cultuur buigt een raadswerkgroep zich over de toekomst en deze zal binnenkort 
met een nota komen. De wethouder zal deze gebruiken als kapstok om het programma uit te 
voeren. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) begrijpt dat de wethouder iets van de raadswerkgroep 
verwacht, maar hij wijst erop dat andersom geld wordt verwacht voor de uitvoering van de nota. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat de raad budgetrecht heeft. Daarnaast verdienen de vele initiatieven 
de steun van zowel de raad als het college. 
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In het Bad Vilbelpark zijn de eerste werkzaamheden van start gegaan. De bijeenkomsten in het 
kader van participatie waren goedbezocht en hopelijk kan in gezamenlijkheid iets moois worden 
bereikt in het park. 
Vanaf pagina 158 staat er een lijst van subsidies. Het geld wordt in de regel besteed. In het geval 
dat dit niet gebeurt, vloeit het terug naar de Algemene Middelen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) ziet de lijst waarnaar de wethouder verwijst wel staan, maar er is 
geen zicht op de verschillende subsidieposten met hierbij aangegeven aan wie de subsidie 
worden toegekend. 
 
Wethouder Verbeek zal hierover met de ambtelijke staf overleggen. Zij meent dat het een 
uitputtende lijst is waarbij zowel de bedragen als de organisaties worden genoemd. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) legt uit dat het om een lijst gaat met de verschillende soorten 
subsidies en beschikbare bedragen waarin wordt vermeld wie deze subsidies ontvangen, zodat 
duidelijk is hoeveel geld van een bepaalde subsidiecategorie is uitgegeven. 
 
De voorzitter stelt voor om het de suggestie van mevrouw Verbeek te volgen. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat in heel Huizen afvalbakken staan, met name in de verblijfsgebieden. 
Uit onderzoek is niet gebleken dat het aantal afvalbakken moet worden verhoogd. Daarnaast is er 
gevraagd om extra bakken, omdat de hondenuitlaatstroken zijn verwijderd. In november komen 
hiervoor zeven extra bakken te staan bij het stadspark. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt de zeven bakken minimaal en vreest dat ze te ver 
uit elkaar staan waardoor hondeneigenaren het afval onderweg ergens achterlaten. 
 
Wethouder Verbeek wijst erop dat het aanbrengen van een prullenbak 1000 euro kost. 
 
Mevrouw Prins (VVD) is verbaasd over het gemak waarmee deze prullenbakken zijn gerealiseerd. 
Een aantal jaar geleden heeft zij een pleidooi gehouden over een prullenbak op de groenstrook bij 
de Groen van Prinsterenlaan. Dit was destijds niet mogelijk, maar naar aanleiding van deze zeven 
prullenbakken verzoekt zij om ook nog een keer naar voornoemde locatie te kijken. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat het verwijderen van de hondenuitlaatstroken 
een besparing zou opleveren van 70.000 euro per jaar. Naar aanleiding hiervan heeft Leefbaar 
Huizen voorgesteld om dan wel prullenbakken te plaatsen. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat er een onderzoek door heel Huizen is gedaan waarna is gebleken 
dat het stadspark de locatie was waar behoefte was aan afvalbakken. 
Het verwijderen van de hondenuitlaatstroken is inderdaad een bezuiniging geweest en vervolgens 
zijn prullenbakken geplaatst. 
De subsidie voor de kerkenvisie is aangevraagd. Naar aanleiding van de aanvraag is een 
ontvangstbevestiging ontvangen en na 15 februari 2020 volgt meer informatie en dan zal de 
wethouder ook de raad informeren. Ondertussen wordt voortgegaan met de verkenning van 
mogelijke locaties die in aanmerking komen voor een ander gebruik. 
Het amendement Havenconcert is gesteund door een groot aantal fracties. Vanwege het 
ontbreken van financiële ruimte ziet het college binnen de bevoegdheden geen mogelijkheden om 
het amendement uit te voeren. De raad heeft echter budgetrecht. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt dat het college al bij het eerste onderwerp van de 
Kunst- en Cultuurnota zegt geen geld te hebben. 
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Wethouder Verbeek herhaalt dat het college geen mogelijkheden ziet om financiële middelen te 
vinden voor het Havenconcert. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of de wethouder het amendement ontraadt. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dit, omdat er op dit moment geen financiële middelen aanwezig zijn. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft in de begroting gelezen dat er 62.500 euro per jaar 
teveel was geboekt op werk in de haven en dat dit weer wordt teruggeboekt. Het Havenconcert 
kost 4000 euro. 
 
Wethouder Rebel stelt dat het bedrag waar de heer De Bruijn op doelt, is ingezet als een van de 
bezuinigingsmogelijkheden en dit is nodig voor de sluiting van de begroting. 
 
Wethouder Hoelscher bevestigt dat Huizen koploper toegankelijkheid is binnen de VNG. Op 
30 oktober jl. is begonnen met de vaststelling van de nieuwe inclusieagenda. Hij zegt toe dat in elk 
collegevoorstel een hoofdstuk toegankelijkheid komt. Gezien het principe van redelijkheid en 
billijkheid voelt het college er niet voor om alles op voorhand voor te leggen aan het 
toegankelijkheidspanel wat overigens uiterst serieus wordt genomen. In Nederland is geen 
gemeente met een ruimhartigere compensatie voor de tegemoetkoming chronisch zieken. 
Voor de inburgeringsregels wordt gewacht op toestemming van Den Haag. De Wet inburgering 
zou op 15 oktober jl. ingaan, maar deze is twee weken uitgesteld. Huizen is wel begonnen met de 
voorbereiding en in het eerste kwartaal 2020 zal een werkconferentie met betrokken partijen 
georganiseerd worden. Twee weken geleden is een integratiecoach begonnen die aan de slag 
gaat met alle inburgeraars vanaf 2015. 
In navolging van de sociale kaart ouderen wordt gewerkt aan een dergelijke kaart voor jongeren. 
De verwachting is dat bij jongeren een digitale versie volstaat. Naar aanleiding van vragen over 
JOINus is het college in gesprek gegaan met de jongerenwerkers. Het concept lijkt effectief en 
efficiënt en is voor en door jongeren en zet in op preventie en op het versterken van de eigen 
kracht en het elkaar leren kennen. Andere gemeenten wordt gevraagd zich aan te sluiten, omdat 
hoe meer gemeenten zich aansluiten, hoe goedkoper het wordt. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt de wethouder voor de snelle manier waarop dit is 
opgepakt. 
 
Wethouder Hoelscher dankt op zijn beurt GroenLinks voor de goede suggesties. 
De externe partijen die zijn betrokken bij het doelgroepenvervoer worden bijgestaan voor de 
financieren door Sanders BV uit Bussum en door advocatenkantoor Legaltree. Hij benadrukt dat 
voor elk voorstel dat wordt voorgelegd de financiële en juridische risico’s inzichtelijk zijn. 
De regeling chronisch zieken is meer dan een vergoeding van het eigen risico. Deze bestaat ook 
uit een maatwerkcomponent. 
Over de bezoeken van de raad aan de verschillende wijken zal contact worden opgenomen met 
de griffie om deze te organiseren. Ditzelfde geldt voor de raadswerkgroep die zich gaat 
bezighouden met de burgerparticipatie. 
Het gezonde vergaderen van de raad kan op goedkeuring van de wethouder rekenen. Hij is 
benieuwd naar de reacties van de raadsleden in tweede termijn. 
Huizen kent een openeinderegeling en deze houdt het college graag overeind. Al jaren vindt een 
overschrijding plaats van 200.000 euro tot 300.000 euro bij de RTC. Om dit te voorkomen zouden 
de budgetten verhoogd moeten worden of het geld moet binnen de budgetten worden uitgegeven. 
Het effect voor inwoners is pas in 2021 voelbaar, omdat in 2020 nog steeds 385 euro RTC 
vergoed op basis van 130% van het minimumloon. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft gevraagd of het college ervoor kiest om te bezuinigen op een 
sociale voorziening of voor een lastenstijging en hij begrijpt dat ervoor wordt gekozen voor een 
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bezuiniging voor een kwetsbare groep. Hij meent dat deze ingreep voor een aantal mensen fors 
zal zijn. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat het college niet bereid is om deze bezuiniging te schrappen. Een 
vertrekpunt bij elk coalitieakkoord is dat de financiën op orde blijven behouden. De gunstige 
septembercirculaire leidt nog steeds in 2023 tot slechts een plusje van 61.000 euro. De 
decembercirculaire is hierin nog niet meegenomen. Wat betreft de RTC zal hiervoor in deze 
circulaire een nieuwe tegenvaller zijn. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) erkent dat de financiën op orde moeten zijn. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat het college er niet voor heeft gekozen om de OZB te verhogen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) betreurt het dat de bezuiniging niet voldoende is toegelicht gezien 
de bekendheid met de nog te ontvangen decembercirculaire. 
 
Wethouder Hoelscher brengt hiertegen in dat het college heel veel informatie heeft aangeleverd. 
De decemberactualisatie is nog niet klaar, maar het wordt wel dagelijks gemonitord en daarom 
heeft hij een winstwaarschuwing gegeven. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft geïnformeerd of nogmaals gekeken zou kunnen worden naar 
de nut en noodzaak van de bezuinigingen als de meicirculaire zou meevallen. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat het college hiertoe geen voorstellen zal doen. 
3 december is de internationale dag voor mensen met een beperking. Op deze dag zal aandacht 
worden besteed aan de toegankelijkheid van toiletten voor mensen met een beperking en 
ondernemers zullen geïnformeerd worden over het openstellen van hun etablissementen  voor 
mensen met een beperking. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) memoreert dat de ChristenUnie al eerder heeft verzocht om 
uitbreiding van het aantal openbare toiletvoorzieningen voor iedereen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat op de Oostermeent geen enkele openbare 
toilet is. 
 
Wethouder Hoelscher stelt voor om de inclusieagenda af te wachten. 
De wethouder heeft eerder toegezegd serieus te kijken naar een verzoek voor een lift in Mozarthof 
en hierover zal volgende week overleg plaatsvinden. De uitkomst van het gesprek zal met de raad 
worden gedeeld. 
Het in stand houden van een reserve Sociaal Domein is aan de raad. Het college denkt dat het 
heel verstandig is, zeker gezien het openeindekarakter van regelingen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft ook geïnformeerd naar mogelijkheden voor 
senioren. 
 
Wethouder Hoelscher vindt het heel belangrijk dat mensen kunnen blijven participeren en het 
beste advies is om mensen een afspraak te laten maken met Maatschappelijke Zaken. 
 
Burgemeester Heldoorn is blij dat de raad extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor 
ondermijning. Een grote politieactie vorige week heeft ook het publiek laten zien dat er achter de 
schermen wel degelijk wat gebeurt, maar in de voorbereiding kost dit heel veel capaciteit. Wat 
betreft capaciteit speelt op dit moment dat er veel politie wordt ingezet voor bewaking en 
beveiliging na de moord op een advocaat. In Huizen zijn hiervoor zes mensen onttrokken aan de 
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capaciteit. Burgemeester Aboutaleb heeft namens de gemeenten middels een brief aan minister 
Grapperhaus laten weten dat de onttrekking moet worden gecompenseerd. 
Cyberveiligheid komt niet terug in de begroting, maar hier is zeker aandacht voor. Op een 
bijeenkomst georganiseerd door de commissaris van de Koning van alle Noord-Hollandse 
burgemeesters en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bleek dat de meeste inspanningen op 
het gebied van ondermijning te maken hebben met cybercrime. Hierin loopt de regio Gooi en 
Vechtstreek qua inspanningen redelijk voorop. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft een opmerking gemaakt over het makkelijk geheim verklaren 
van stukken. 
 
Burgemeester Heldoorn heeft dit zo begrepen dat de raad hier de komende tijd scherper op wil 
zijn. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft aandacht gevraagd voor de grote hoeveelheid 
fietsen die met name in het weekend voor de HEMA staan. 
 
Burgemeester Heldoorn stelt voor om dit onderwerp op een later tijdstip aan de orde te stellen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor fractieberaad. 
 
De voorzitter heropent de vergadering voor de tweede termijn van de raad. 
 
Raad – tweede termijn 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks)vindt het goed nieuws dat de schade door de uittreding volledig 
wordt vergoed. 
Met betrekking tot toegankelijkheid wijst zij erop dat mensen zonder beperking geen goed beeld 
hebben van obstakels voor mensen met een beperking. 
De wethouder heeft aangegeven dat 400 mensen getroffen worden door de bezuiniging. Dit lijkt 
een klein aantal, maar deze groep wordt wel heel zwaar getroffen. GroenLinks stelt dat een 
begroting beter sluitend kan worden gemaakt door een lichte OZB-verhoging. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) zegt dat het idee van de SGP om jongeren en ouderen 
samen te laten wonen GroenLinks zeer aanspreekt. Als meerdere generaties samenwonen, wordt 
er voor elkaar gezorgd en van elkaar geleerd. Ook tegenover sociale duurzame bouw zoals de 
ChristenUnie opperde, staat GroenLinks positief. 
Vroegsignalering en preventie staat bij GroenLinks hoog in het vaandel. Bij een inclusieve 
samenleving horen kansen voor jongeren op elk gebied. 
De ideeën van D66 en VVD over een stevig cultuurbeleid komen overeen met de opvattingen van 
GroenLinks. 
Het aantal vrijwilligers en de mantelzorgers in Huizen worden zeer gewaardeerd en ook deelt 
GroenLinks de aandacht voor het draaglijker maken van eenzaamheid. 
GroenLinks dient samen met Leefbaar Huizen een motie in over een alternatieve manier van 
wonen. 
 
De heer Rebel (CDA) dankt voor de antwoorden en de toezeggingen van het college. 
Naar aanleiding van de toezegging om alert te zijn op huisjesmelkers wijst hij op initiatieven om 
een woonplicht in te voeren. 
Inzake de toegankelijkheid sluit de heer Rebel zich aan bij het college. 
Het CDA deelt de opvatting van de PvdA over de geheimhouding. 
Met in gedachten de toch massieve bouw bij het Keucheniushof kijkt het CDA naar de 
ontwikkeling van de Blokkerpanden. 
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Het staat de heer Doorn vrij om een initiatief te komen om vanuit de reserves een dekking voor te 
stellen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft gezegd dat moet worden voorkomen dat de reserves een 
grabbelton worden. Daarom heeft hij ervoor gepleit om inzichtelijk te maken waaraan het geld 
wordt besteed. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) verwacht dat de wethouder alvast nadenkt over financiële middelen 
voor de cultuurnota. 
De PvdA betreurt het dat het college naar aanleiding van de meicirculaire niet met voorstellen zal 
komen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) hoort graag welke maatregelen het college nog ziet om mensen te 
informeren over het afkoppelen van het gas. 
Met betrekking tot de Blokkerpanden pleit zij ervoor om deze voorstellen open en objectief 
tegemoet te zien. 
De VVD steunt de motie van de SGP over KNRM van harte, omdat het station in Huizen de beste 
locatie is. 
De wethouder wordt meegegeven om de entreeprijzen van de Sijsjesberg zo laag mogelijk te 
houden. 
Geheimhouding moet kritisch worden beoordeeld, maar de raad is hier zelf bij. 
Met de PvdA wordt gedeeld dat het aantal boa’s op het huidige niveau gehandhaafd moet blijven. 
De politieoperatie vorige week heeft aan iedereen laten zien dat Huizen hier heel serieus mee 
bezig is. 
De markt blijft een aandachtspunt en dit zou een van de onderwerpen voor de stadsmanager zijn. 
Behalve dat het huidige leidingennetwerk moet blijven bestaan, vraagt de VVD zich af of dit niet 
zelfs ook moet worden aangelegd bij nieuwe bouwprojecten. 
Fonteinkruid blijft een belangrijk aandachtspunt. 
De VVD stemt met alle moties en amendementen in. Mocht de locatie van het oude postkantoor 
niet beschikbaar zijn, dan is het zaak om dit zo spoedig mogelijk te communiceren, zodat er naar 
een nieuwe locatie kan worden gezocht. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat sinds vorig jaar geen vergunning wordt 
verleend voor bouwen met gasaansluitingen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft gesproken over het in stand houden van het leidingennetwerk, omdat 
dit wellicht drager kan zijn voor een andere energiebron. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) is het eens met het antwoord van wethouder Hoelscher met 
betrekking tot de RTC-regeling en D66 begrijpt de bezuiniging. Zij is zelfs verheugd dat de 
algemene regeling wordt verhoogd tot 120% van de bijstandsnorm. 
D66 is het eens met de opmerking van de PvdA over de geheimhouding. 
Ook D66 stemt in met de moties en amendementen met dezelfde kanttekening als de VVD. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) ondersteunt de aandacht die is gevraagd voor de regeldruk in het 
Sociaal Domein. 
Het idee van de SGP om woningen te splitsen is heel interessant, maar heeft nog wel de nodige 
haken en ogen. 
Met de VVD deelt de ChristenUnie de hoop dat de tariefstelling van de Sijsjesberg aan de 
onderkant kan blijven. 
Wat betreft de Blokkerpanden pleit de heer Doorn ervoor dat dit een uitnodigende entree blijft. 
Voor de hanging baskets zal misschien toch een keer geld vrij gemaakt moeten worden. 
Ook de ChristenUnie ziet uit naar de voortgang van de kerkenvisie. 
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De ChristenUnie vraagt zich af of de raad voldoende inzicht heeft in de financiële mogelijkheden. 
Wellicht zijn er ideeën over hoe meer ondersteuning kan worden geboden. 
Het amendement van het Havenconcert wordt gesteund. 
Met betrekking tot de motie over de PopUp Herberg denkt hij dat het geld van de huur van het 
oude postkantoor niet wordt misgelopen, omdat dit waarschijnlijk niet is begroot. 
Ook met de motie voor de Theaterroute stemt de ChristenUnie in. 
De motie inzake de KNRM heeft de ChristenUnie mede-ingediend. 
Het is mooi als een gemeente lage lasten heeft, maar eerlijkheid en rechtvaardigheid staat 
voorop. 
 
De heer Rebel (CDA) wijst de heer Doorn erop dat de lastendruk in het hele land hoog is vanwege 
een grote collectieve voorziening. Huizen heeft, zoals de wethouder heeft gezegd, een ongekend 
en ruimhartig beleid. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) rekent voor dat met een verhoging van de OZB met 10% de 
bezuiniging op de RTC bijna kan worden geschrapt. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) memoreert dat de ChristenUnie in de vorige periode voorstander 
was van 10% korting op de OZB. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat dit de wens van het CDA is geweest voor het 
coalitieakkoord. 
 
De heer Rebel (CDA) wijst erop dat de ChristenUnie vier jaar voor deze verlaging heeft gestemd 
en een handtekening heeft gezet onder het akkoord. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) erkent dat de ChristenUnie medeverantwoordelijk was. In die 
periode is er voor gezorgd dat het financieel dekkend was en ook destijds zijn er bezuinigingen 
doorgevoerd, maar niet in de categorie zoals nu wordt voorgesteld. 
Bij een verhoging van de OZB met 10% komt dit per jaar slechts neer op een stijging van 
13,47 euro. De bezuiniging van de RTC voor een alleenstaande komt neer op 15 euro per maand. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meent dat het bezit van de gemeente in de vorige periode 
ongeveer 20 miljoen euro gedaald en dat er vier jaar lang is potverteerd. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) brengt hier tegenin dat er in die vier jaar ook bezuinigingen zijn 
doorgevoerd. 
Het ChristenUnie komt, mede namens GroenLinks, met een amendement “Sterkste schouders 
zwaarste lasten” waarbij wordt voorgesteld om de OZB met 10% te verhogen waarmee de 
bezuinigingsmaatregel van de RTC grotendeels ongedaan gemaakt kan worden. De raad kan het 
amendement eventueel amenderen door het percentage te verlagen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt of in de berekening van de heer Doorn ook de verhoging van 
110% naar 120% is meegenomen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) ontkent dit. Hij is alleen ingegaan op de bezuinigingen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is geen voorstander van het verhogen van de OZB. 
Eigenaren betalen naast het eigenarendeel ook het gebruikersdeel, terwijl huurders alleen het 
gebruikersdeel betalen. 
Dorpsbelangen Huizen steunt de motie van de KNRM en dankt de heer Bource voor de tijd die hij 
hierin heeft gestoken. 
Van actieve grondpolitiek wil Dorpsbelangen Huizen zich verre van houden gezien ervaringen in 
het verleden. 
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Voor de nieuwe functie wordt de naam dorpsregelaar voorgesteld, zodat voor iedereen duidelijk is 
wat dit inhoudt. 
Wat betreft de boa’s wordt het handhaven van het aantal gedeeld. 
De tarieven van de Sijsjesberg zouden niet extra verhoogd moeten worden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vindt dorpsregelaar teveel lijken op verkeersregelaar en stelt voor om een 
nieuwe naam te zoeken. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat het in Huizen al lange tijd gebruik is om 
woningen te splitsen en zij verwijst hiervoor naar de Gooilandweg. 
Dorpsbelangen Huizen is altijd voorstander geweest van kleur en fleur in Huizen en steunt daarom 
het voorstel voor hanging baskets. In de Oostermeent worden deze door de ondernemers zelf 
bekostigd en ook de beheerder van de ophaalbrug heeft ze zelf bekostigd. 
Op de vragen van Dorpsbelangen Huizen die nog niet zijn beantwoord, zal in de commissies 
worden teruggekomen. 
De Pop Up Herberg is een sympathieke motie, maar het wordt een ander geval indien huurders 
zich hebben gemeld. 
Dorpsbelangen Huizen is positief over de motie Theaterroute, maar wijst er wel op dat er in 
tegenstelling tot wat de VVD stelt, wel kosten aan verbonden zijn in de vorm van personeel. Deze 
motie heeft geen prioriteit voor Dorpsbelangen Huizen. 
De motie van KNRM is medeondertekend. 
Het college ontraadt de motie Havenconcert en Dorpsbelangen Huizen sluit zich hierbij aan. 
 
Mevrouw Prins (VVD) stelt dat zij niet heeft gezegd dat de motie Theaterroute niets kost. Zij 
verwacht echter dat de kosten nihil zullen zijn. 
 
De heer Bource (SGP) deelt de zorgen over het GNR. 
De betaalbaarheid van de energietransitie die door GroenLinks is opgebracht, is een belangrijk 
punt. 
Met betrekking tot de RTC begrijpt de SGP het standpunt van het college, hoewel het wel knelt 
voor de SGP. 
De opmerkingen meer jongeren betrekken en oog voor een duurzame toekomst van GroenLinks 
zijn terecht, zoals ook de opmerking over kwetsbare jongeren met meerdere problemen. 
Het CDA vraagt terecht aandacht voor ondermijnende (cyber) criminaliteit. 
De uitleg van de burgemeester over extra politiecapaciteit is duidelijk, maar het tekort wringt wel. 
De noodzaak van de inzet van boa’s wordt gedeeld. 
De opmerkingen van de PvdA over maatwerk en pleegzorg zijn erg belangrijk. 
De SGP is geen voorstander van actieve grondpolitiek. 
Terecht heeft de VVD aandacht gevraagd voor rainproof-maatregelen. 
Het door D66 gestelde ten aanzien van mantelzorgers onderschrijft de SGP. 
Zoals eerder gezegd, heeft hondenpoep veel met mentaliteit te maken. 
De SGP is geen voorstander van een fietstunnel. 
De heer Bource is blij met de steun die de SGP krijgt naar aanleiding van het ingebrachte over 
waterstof. 
De reserve van het Sociaal Domein afschaffen zou niet verstandig zijn. 
Het is fijn dat het college de motie over de KNRM omarmt en hier inhoud aan geeft. 
De entreekaartjes van de Sijsjesberg zouden niet teveel moeten stijgen. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) heeft niet betoogd dat de reserve van het Sociaal Domein moet 
worden opgeheven. Hij heeft gevraagd of nu de uitkering reëel wordt begroot, het nog wel is 
toegestaan om het Sociaal Domein qua reserves te handhaven. 
 
De heer Bource (SGP) is blij met deze toelichting. 
Het amendement Havenconcert heeft de SGP medeondertekend. 
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Motie M1 is ook medeondertekend. 
De motie Theaterroute is sympathiek, omdat het om vrijwilligers gaat. 
Motie KNRM is door de SGP ingediend. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) adviseert om in Huizen te kijken naar het principe 
“draag elkanders lasten”. Door het verhogen van de OZB ontstaat financiële armslag voor de 
sociaal zwakkeren en wellicht blijft er ook nog niets over voor kunst en cultuur. 
Waarom er een onderzoek van 50.000 euro is gedaan naar de Sijsjesberg bevreemdt de heer 
Schaap. Er worden vaak onderzoekscommissies ingezet die erg duur zijn en hier zou paal en perk 
aan gesteld moeten worden en in plaats hiervan zouden ambtenaren dit onderzoek kunnen doen. 
Fractie Transparant Huizen zal de motie KNRM steunen. 
De heer Schaap roept op om op 1 of 2 november een toneelvoorstelling te bezoeken van 
Ontwaakt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) gaat in op de schaarste van woningen en ziet als oplossing 
om te bouwen in het water. Het college wordt gevraagd om een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden hiervan. Door middel van een presentatie laat hij zien voor wie er gebouwd moet 
worden en waar dit zou kunnen. Leefbaar Huizen wil samen met GroenLinks een motie indienen 
om een onderzoek te laten doen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt zich af of niet gemakkelijk uitgezocht kan worden of er op de 
aangewezen locatie gebouwd mag worden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) bevestigt dit, maar hij verwacht dan ook dat bij groen licht de 
tweede fase ook wordt gehonoreerd en deze kost geld. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat de wethouder zojuist heeft laten weten dat de Kustvisie 
in december behandeld zal worden. Hieraan is een participatietraject vooraf gegaan. Zij ziet niet 
voor zich hoe dit nieuwe plan hier opeens ingepast moet worden. Haar voorstel is om eerst de 
behandeling van de Kustvisie af te wachten. 
 
De heer Rebel (CDA) meent dat participanten zich zeer overvallen zullen voelen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt zich af of na goedkeuring van Rijkswaterstaat het niet aan een 
projectontwikkelaar is om een onderzoek te doen. Is de vraag niet, wil Huizen in het water 
bouwen? 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) bevestigt dit, maar hij stelt dat op het moment dat de wens er 
is, de mogelijkheden onderzocht moeten worden. Het onderdeel zit niet in de Kustvisie, maar kan 
er volgens hem prima naast lopen. De Kustvisie wordt niet in een keer gepresenteerd. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat de raad een voorinkijkje in de Kustvisie heeft gehad en 
dat duidelijk is dat plannen voor in het water bouwen hier geen onderdeel van uit maken. Het is te 
laat om deze er nu in te voegen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft dit ook niet gevraagd. Hij heeft alleen voorgesteld om 
te bekijken of in het water kan worden gebouwd. De participatie en input voor de Kustvisie is door 
de inwoners gegeven en de raad heeft zich hiermee niet bemoeid. De raad heeft zich echter wel 
te bemoeien met het tekort aan huizen. 
 
De heer Rebel (CDA) wijst erop dat de raad wel de kaders heeft vastgesteld waarlangs de 
participatie heeft plaatsgevonden. De raad is vervolgens unaniem akkoord gegaan met het niet 
meegeven van kaders. Hij meent dat de heer De Bruijn destijds had moeten aangeven dat 
woningbouw in het water gewenst zou zijn. 
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Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat door het niet bouwen van woningen in het water 
de mooie kust van Huizen bewaard blijft. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) meldt verder dat Leefbaar Huizen alle moties en het 
amendement zal steunen. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt ook aan GroenLinks als mede-indiener hoe zij aankijkt tegen de 
participatie in het kader van de motie. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is een groot pleitbezorger van participatie. Zij vindt dat het een 
het ander niet uitsluit en stelt dat de mogelijkheden om woningen te bouwen in Huizen onderzocht 
moeten worden. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) wil ook graag meer woningen en staat ook sympathiek tegen het out 
of the box denken, maar het voorstel is qua timing ongelukkig. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor collegeberaad over de motie en het amendement. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) deelt mee dat Leefbaar Huizen de motie intrekt. 
 
College – tweede termijn 
 
Wethouder Rebel reageert op A2, het amendement “Sterkste schouders zwaarste lasten”. Het 
college heeft de opdracht om een structureel sluitende begroting te presenteren en kiest hierbij 
met voorrang voor bezuiniging boven lastenverhoging. Het tarief om de OZB eenmalig te 
verhogen met 10% is in strijd met de afspraak in het coalitieakkoord dat lasten voor burgers en 
bedrijven laag gehouden dienen te worden en maximaal met de inflatie te laten stijgen. Op het 
vervallen van de bezuiniging op het RTC-budget is wethouder Hoelscher al ingegaan en hij heeft 
geconcludeerd dat het college niet van mening is dat deze bezuiniging een specifieke groep 
inwoners onevenredig hard treft. Het college ontraadt derhalve het amendement. De 
gepresenteerde cijfers zijn naar de mening van het college niet volledig, omdat het financiële 
effect van de verruiming van de minimaregeling van 110% naar 120% niet is opgenomen. 
 
2.1 Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 2019 
 
Conform voorstel besloten. 
 
2.2 Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per september 2019 
 
Conform voorstel besloten. 
 
2.3 Modernisering entreegebouw zwembad Sijsjesberg 
 
Conform voorstel besloten. 
 
2.4 Meerjarenonderhoudsplanning 2019 t/m 2023 voor infrastructuur en rioolexploitatie 
 
Conform voorstel besloten. 
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2.5 Belastingvoorstellen 2020 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft moeite met het verhogen van de inflatiecorrectie 
met 2,4%. 
De uitbreidingsplannen op de Oostermeent vindt Dorpsbelangen Huizen niet nodig. 
De 20% rioolheffing in de afvalstoffenheffing vindt Dorpsbelangen Huizen onjuist. 
Dorpsbelangen Huizen is tegen het amendement. 
 
De heer Rebel (CDA) zal ook tegen het amendement stemmen. De cijfers geven geen compleet 
beeld en daarnaast onderschrijft het CDA de visie van het college. 
 
Amendement A2 Sterkste schouders, zwaarste lasten door de ChristenUnie en GroenLinks 
 
overwegende dat: 
- volgens de meerjarenraming in meerjarenperspectief geen sluitende begroting kan worden 

gepresenteerd; . het college het begrotingstekort in meerjarenperspectief onder anderen door 
middel van een pakket van bezuinigingsmaatregelen wil verkleinen; 

- de bezuiniging op met name de Regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken (RTC) een 
specifieke groep van inwoners onevenredig hard treft; . in het coalitieakkoord voor deze 
raadsperiode onder 2.6.2 onder meer is opgenomen: “De inkomensgrens voor de Regeling 
Tegemoetkoming Chronisch Zieken (RTC) blijft gehandhaafd op 130% van het sociaal 
minimum” en het daarom verbazing wekt dat thans een bezuinigingsvoorstel wordt voorgelegd 
dat in strijd is met deze afspraak; 

- uit de weerstandscapaciteit blijkt, dat de belastingcapaciteit voor de QZB voor circa 35% wordt 
benut; 

- een eenmalige structurele verhoging van de OZB-tarieven met 10% (in plaats van de 
inflatiecorrectie 2,4%) een extra opbrengst oplevert van € 351 .000, waarmee het op de RTC 
te bezuinigen bedrag van € 360.000 in het meerjarenperspectief welhaast kan worden 
gecompenseerd; 

- met deze maatregel de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen; 
 
besluit: 
1. aan beslispunt 1 van het voorstel over “Belastingmaatregelen 2020” toe te voegen: “met dien 
verstande dat het in artikel 5 van de ‘Verordening onroerendezaakbelastingen 2020’ vermelde 
percentages van de heffingsmaatstaf met 10% worden verhoogd in plaats van 2,4%” 
2. aan beslispunt 2 van het voorstel over “Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-
2023” wordt toegevoegd: “met dien verstande, dat de bezuinigingsmaatregel op het RTC-budget, 
vermeld onder nr. 6 van het overzicht van bezuinigingsmaatregelen, komt te vervallen.” 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) verzoekt om een hoofdelijke stemming. 
 
Na hoofdelijke stemming wordt het amendement met 6 stemmen voor en 19 tegen verworpen. 
 
Voor het amendement stemden: mevrouw Terlouw, de heer Schaap, mevrouw Van den Berge, 
mevrouw Rienstra, mevrouw Lemmens en de heer Doorn. 
Tegen het amendement stemden: de heer Holtslag, mevrouw Leeuwin, de heer Rebel, mevrouw 
Van Werven, de heer Ribberink, de heer Van der Pas, de heer Woudsma, de heer Gencer, 
mevrouw Rebel, de heer Lekkerkerker, de heer De Bruijn, de heer Koning, de heer Driessen, 
mevrouw Prins, de heer Bource, de heer Meijerman, mevrouw Veer en mevrouw Van Deutekom. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stemt in met de belastingnota met uitzondering van het verhogen 
van de OZB. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich hierbij aan. 
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Vervolgens wordt conform voorstel besloten. 
 
De fractie van Dorpsbelangen Huizen wenst hierbij aangetekend te hebben, dat zij gestemd heeft 
tegen: 1e) de 2,4% inflatiecorrectie 2e) de extra kosten voor de uitbreidingsplannen van het riool in 
de Oostermeent, en 3e) de 20% rioolheffing in de afvalstoffenheffing. 
 
De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks wensen aantekening tegen de verhoging van de 
OZB met 2,4% te hebben gestemd. 
 
2.6 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 
 
Amendement A1, Havenconcert 2020, ingediend door VVD, CDA, PvdA, D66, SGP en 
GroenLinks 
 
overwegende dat: 
- het college in het overzicht van “Wensen nieuw beleid” (bijlage 5 bij voornoemd voorstel) ten 

aanzien van wens 2020.3 betreffende het subsidieverzoek van de Stichting Huizer Havendag 
om een verhoging van de subsidie voor 2020 met € 4.000, adviseert dit niet te honoreren 
vanwege de financiële situatie van de gemeente en de noodzaak tot bezuinigingen; 

- het college de raad in zijn vergadering van 4 juli jl. ten aanzien van deze wens nieuw beleid 
een zelfde advies voorlegde;  

- de raad naar aanleiding daarvan bij motie M2 in die vergadering het college het volgende 
opdroeg: 

o o te onderzoeken of de incidentele subsidiëring van het Havenconcert gedekt kan 
worden ten laste van reeds beschikbare middelen, zoals bijvoorbeeld de reserve 
toerisme, evenementen of nieuwe initiatieven; 

o o in nadrukkelijk overleg te treden met de Stichting Huizer Havendag om alle 
(financiële) mogelijkheden te onderzoeken om de continuering van het Havenconcert 
voor 2020 te realiseren; 

o o de raad hierover in de begrotingsraadsvergadering van 31 oktober a.s. een voorstel 
voor te leggen; 

- het college zowel qua toelichting als advies thans een identiek voorstel voorlegt als in de raad 
van 4juli ji., en dus uit niets blijkt of het college uitvoering heeft gegeven aan de motie en wat 
het overleg met de stichting heeft opgeleverd; 

- de raad uitdrukkelijk de wens (ook eerder kenbaar gemaakt) heeft om het Havenconcert in 
2020 doorgang te laten vinden wat, bij gebreke aan informatie over uitvoering van de 
voornoemde motie, alleen kan door thans te besluiten tot honorering van de 
subsidieaanvraag; 

- vanwege de gewijzigde opzet het Havenconcert 2020 kan worden aangemerkt als nieuw 
evenement; Huizen PVDA HUIZEN 

 
besluit: 
aan beslispunt 5 van het voorstel over “Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-
2023» toe te voegen: “. .met dien verstande, dat de aanvraag van de Stichting Huizer Havendag 
voor een incidentele verhoging van de subsidie voor 2020 met €4.000 voor de organisatie van een 
Havenconcert wordt gehonoreerd, en de hiermee gemoeide kosten ten laste worden gebracht van 
het budget nieuwe evenementen” 
 
Het amendement wordt aangenomen met 23 stemmen voor en 2 stemmen van Dorpsbelangen 
Huizen tegen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zal instemmen met het voorstel met uitzondering van de 
bezuiniging op de RTC. 
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Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich hierbij aan. 
 
Vervolgens wordt conform voorstel besloten. 
 
De fracties van GroenLinks en ChristenUnie wensen hierbij aangetekend te hebben, dat zij tegen 
de bezuiniging op de Regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken hebben gestemd. 
 
2.7 Rapportage “Protocol grote projecten” 
 
Conform voorstel besloten. 
 
Motie M1, PopUp Herberg, ingediend door CDA, mede namens de fracties van VVD, D66, PvdA, 
GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen 
 
overwegende dat: 
- de periode rondom kerst voor veel inwoners een moeilijke tijd is, waarin het gemis van 

partner, familie, vrienden extra doet voelen;  
- de PopUp Herberg vorig jaar, toen het voor het eerst in Huizen is gestart, aan veel inwoners 

steun heeft gegeven; 
- het een mooi initiatief is dat er in de periode rondom kerst een plek in Huizen is waar iedereen 

welkom is (jong, oud, Christelijk, Moslim, niet-Christelijk) voor een gesprek met een kopje 
koffie; 

- de ervaringen met de PopUp Herberg in 2018/2019 zijn, dat het een enorme positieve bijdrage 
heeft geleverd aan het tegengaan van eenzaamheid in de periode rondom kerst; 

- dit initiatief geheel door vrijwilligers wordt gedragen; 
- de ruimte waarin de PopUp Herberg vorig jaar gevestigd was dit jaar niet meer beschikbaar is;  
- de initiatiefnemers van de PopUp herberg daarom op zoek zijn naar een nieuwe toegankelijke 

centrale locatie; 
- de gemeente op dit moment beschikt over een leegstaand pand op een centrale plek in het 

oude dorp, te weten: het voormalige postkantoor; draagt het college op: in overleg te treden 
met de initiatiefnemers van de PopUp Herberg over de mogelijkheden voor het gebruik van 
het voormalige postkantoor als locatie voor de PopUp Herberg gedurende de periode van 30 
november 2019 tot en met 10januari 2020; 

 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft al aangegeven hiermee in te kunnen stemmen mits 
zich geen potentiële huurder heeft gemeld. 
 
Motie M1 wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
De fractie Dorpsbelangen Huizen wenste aangetekend te hebben bij haar instemmening, dat die 
alleen geldt als het voormalige postkantoor niet verhuurd is of geen zicht op verhuur is. 
 
Motie M2, Theaterroute, ingediend door de fractie van de VVD, mede namens de fracties van 
CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Leefbaar Huizen 
 
overwegende dat: 
- de Theaterroute Huizen sinds een aantal jaren zeer succesvol in Huizen haar voorstellingen 

vertoont en de 4 editie wil gaan maken in 2020. 
- meer dan 1400 volwassenen en 1000 kinderen het komende jaar kunnen gaan deelnemen 

aan deze vorm van theater; 
- de afgelopen reeks van 2019 al aangaf dat 40% van de bezoekers van buiten Huizen kwam, 

en de Theaterroute dus de potentie heeft om uit te groeien tot een evenement met regionale 
aantrekkingskracht; 
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- een belangrijk onderdeel van het succes van de Theaterroute gebaseerd is op het gebruik van 
(verrassende) locaties; 

- de Theaterroute voor die (verrassende) locaties de steun van de gemeente kan gebruiken;  
 
draagt het college op: 

- met de productieleider van de Theaterroute te overleggen over de mogelijkheden voor het 
gebruik van: o het (leegstaande) postkantoor als locatie en/of oefenruimte; o de raadszaal als 
locatie voor een optreden;  

- in een gezamenlijk overleg met de productieleider van de Theaterroute en de eigenaar van 
Silverdome de mogelijkheden te bezien voor het gebruik van Silverdome als locatie voor een 
optreden; 

 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft al aangegeven hiermee in te kunnen stemmen mits 
zich geen potentiële huurder heeft gemeld. 
 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
De fractie Dorpsbelangen Huizen wenste aangetekend te hebben bij haar instemmening, dat die 
alleen geldt als het voormalige postkantoor niet verhuurd is of geen zicht op verhuur is. 
 
Motie M3, Reddingstation Huizen, ingediend door SGP, mede namens de fracties van VVD, CDA, 
PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen 
 
overwegende dat: 
- de KNRM als private vrijwilligersorganisatie in Nederland een essentiële rol voor de veiligheid 

op het water speelt; 
- deze organisatie financieel onafhankelijk is en in stand gehouden wordt door donaties, giften 

en nalatenschappen; 
- haar reddingboten en betrokken vrijwilligers 24 uur per dag voor kosteloze hulpverlening 

beschikbaar zijn; 
- de Huizer Reddingsbrigade sinds 1969 bestaat en taken heeft die in het belang zijn van 

Huizen of een deel van haar inwoners, zoals de bewaking op het water tijdens evenementen, 
tijdens de intocht van sinterklaas, verzorgen van de strandwacht aan het Huizer-deel van het 
Gooimeer-strand, hulpverlening bij rampen in het kader van de Nationale reddingsvloot en het 
ondersteunen van o.a. de Brandweer Gooi en Vechtstreek bij calamiteiten op het water; 

- het goed geoutilleerde reddingstation in Huizen gebouwd is op grond van de gemeente 
Huizen die in erfpacht is gegeven tot 2046, werd bekostigd uit een legaat van mevrouw J. van 
der Eist, een renteloze lening van de gemeente Huizen en met een jaarlijks huurbedrag van 
circa € 14.500 ten behoeve van de Huizer reddingsbrigade; 

- de gemeente verder een deel van het reddingstation huurt voor het gebruik van toiletten en 
een douchegroep ten behoeve van de waterrecreatie;  

- Huizen sinds 2006 en Blaricum sinds 2012 een eigen KNRM reddingstation op hemelsbreed 
ongeveer 4 kilometer van elkaar hebben, waarbij de vrijwilligers van de beide 
reddingsbrigades en de KNRM stations een personele unie vormen; 

- instandhouding van de beide stations voor de KNRM op termijn te hoge kosten mee brengt en 
dat van het samengaan van de beide stations operationele en efficiency voordelen worden 
verwacht; 

- de KNRM, nadat eerdere pogingen tot integratie van beide stations en de betrokken 
vrijwilligers niet succesvol zijn gebleken, besloten heeft binnen enkele jaren zelfstandig verder 
te willen gaan vanuit een centraal gelegen reddingstation onder de naam KNRM Gooimeer 
met alleen nog eigen vrijwilligers; 

- hiervoor ook gekeken wordt naar meerdere geschikte locaties langs het Gooimeer in Huizen 
of Blaricum, zoals o.a. de Huizer aanloophaven en bij het sluisje in de Blaricummermeent; 
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- een botenhuis bij het sluisje in de Blaricummermeent of bij de aanloophaven van Huizen per 
auto slecht bereikbaar is, waardoor vrijwilligers, de brandweer vanuit Huizen en overige 
hulpdiensten vanwege de lange aanrijtijden niet meer in staat zijn tijdig veilig ter plaatse te 
komen; 

- aanrijroutes naar een reddingstation altijd veilig moeten zijn en niet door woonwijken - met 
snelheidsbeperkingen en verkeersdrempels -mogen lopen; 

- voor de keuze van een reddingstation uitgangspunt moet zijn dat de meeste hulpverleningen 
ten westen van Huizen plaats vinden; 

- de diepte van een vaargeul naar de hoofdvaargeul en aanwezige groei en/of hinder van 
fonteinkruid belangrijke aandachtspunten zijn bij de keuze van een geschikte locatie; 

- voorkomen moet worden dat kwetsbare natuur, zoals bij Huizerhoef en vogelbroedgebieden 
onnodige overlast ervaren; 
 

spreekt uit dat:  
1. qua ligging, moderne voorzieningen, veilige en snelle aanrijroutes per auto voor vrijwilligers, 
brandweer en overige hulpdiensten en de ontsluiting naar goed bevaarbaar water het huidige 
reddingstation Huizen de meest passende locatie is voor het te vormen reddingstation Gooimeer; 
2. alle huidige taken van de Huizer reddingsbrigade en ook de ondersteuning van de brandweer 
en overige hulpdiensten bij calamiteiten op het water in de toekomst dienen te blijven 
gewaarborgd; 
3. er grote waardering is voor de jarenlange inzet van de vele bij het hulpverleningswerk van de 
KNRM en de Huizer reddingsbrigade betrokken vrijwilligers 
 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter verzoekt om een moment van stilte en schorst de vergadering om 23.40 uur. 

 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2019 
 
 
 
 
 
De voorzitter,         De raadsgriffier, 


