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Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter 
• Mw. J.H. Prins, voorzitter bij het cluster agendapunten van burgemeester Meijer 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
27 raadsleden 
(fv=fractievoorzitter) 

 
• VVD-fractie: 

mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag (vanaf 19.35 uur) , S.H. van Klink, J.W. Meijerman,  
J. Ribberink  

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

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

• PvdA-fractie:  
S. van der Pas (fv), K. Gencer, 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), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (fv) tot het cluster agendapunten wethouder Boom, J.B.R. Driessen 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (fv) 

 
Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek en M.W. Hoelscher (via Teams) 
 
Afwezig: 
- 

  

Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 10 december 2020 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.35 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
 



 

 

 
  
Datum: 10-12-2020      Blad: 2 

 

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment van stilte. 
 
Wethouder Hoelscher is vanwege medische indicatie digitaal aanwezig. 
 
Gezien de coronamaatregelen worden in de pauze geen oliebollen verstrekt zoals gebruikelijk is 
bij de laatste vergadering van het jaar. Wel treft iedereen een wikkelbroodje op de zitplaats aan. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) verwijst naar de chocoladereep met ‘Break the silence’ die is 
neergelegd in het kader van de campagne van Orange the World. Vandaag is de laatste dag van 
de campagne, maar geweld tegen vrouwen houdt niet op. Met de reep wordt aandacht gevraagd 
om alert te blijven op het probleem. 
 

2. Vaststelling agenda 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) brengt een motie vreemd aan de orde van de dag in over 
overleg tussen GNR en de hondenuitlaatservices. De motie wordt toegevoegd als agendapunt 19 
en wordt behandeld als laatste punt in het cluster van wethouder Verbeek. 
 
De agenda wordt geclusterd per portefeuillehouder behandeld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijsten en notulen 
 
3.1 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 oktober  2020 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
3.2 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2020 

De notulen worden vastgesteld. 
 

3.3 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 5 november  2020 
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

3.4 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 5 november 2020 
De notulen worden vastgesteld met inachtneming van het volgende wijzigingsvoorstel van 
mevrouw Terlouw (ChristenUnie): 
Op blz. 15 onderaan in de beantwoording door wethouder Hoelscher wordt na de zin 
“Er wordt onderzoek gedaan naar het efficiënter invullen van welzijnslocaties. Dit heeft onder 
andere te maken met structurele middelen voor de nieuwbouw van de Draaikom.” de volgende zin 
toegevoegd: “Dit is een project waar alle vier de portefeuilles bij betrokken zijn. Er wordt een 
opdracht geformuleerd en uiteraard gaat dat voorstel naar de raad.” 
 

4. Ingekomen stukken 
 

4.1 Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen 
De ChristenUnie heeft voorgesteld om A6, brief Beroeps Organisatie Kunstenaars over “Aandacht 
besteding van gelden ministerie van OCW voor de kunstenaars”, te verplaatsen naar rubriek E, 
met als doel vragen te kunnen stellen aan het college. 
 
Het voorstel wordt verworpen. met 9 stemmen voor van de fracties van SGP, Transparant Huizen, 
ChristenUnie, GroenLinks en Dorpsbelangen Huizen en 18 stemmen tegen van de overige 
fracties. 
 
Mevrouw Prins (VVD) verzoekt om deze te verplaatsen naar rubriek C. 
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Het voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen tegen van de fracties van CDA, Dorpsbelangen 
Huizen, ChristenUnie en SGP en 19 stemmen voor van de overige fracties. 
 
Leefbaar Huizen heeft voorgesteld om A13, brief van inwoner Huizen over “Onvrede over 
behandeling door zorginstelling en gemeente Blaricum”, te verplaatsen naar rubriek E. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) deelt mee dat de documentaire De Hofbar zorgelijke 
signalen onder de aandacht heeft gebracht. Leefbaar Huizen wil graag in de commissie 
bespreken of dergelijke schrijnende gevallen zich in de regio voordoen. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 12 stemmen tegen van de fracties van VVD, PvdA en D66 en 
15 stemmen voor van de overige fracties. 
 

4.2 Ingekomen stukken rubriek B, preadvies in handen van het college 
Geen opmerkingen. 

 
4.3 Ingekomen stukken rubriek C, afhandelen door het college 

PvdA heeft voorgesteld om C1, brief van Erfgoedvereniging Heemschut over “Advies 
erfgoedwaarde gebouwen BNInternational”, te verplaatsen naar rubriek E voor behandeling in een 
speciale bijeenkomst in de commissie die ook is toegezegd in relatie tot de problematiek in de 
Havenstraat en BNI. 
 
Het voorstel wordt verworpen met 10 stemmen voor van de fracties van PvdA, Dorpsbelangen 
Huizen, GroenLinks en ChristenUnie en 17 stemmen tegen van de overige fracties. 
 
SGP, GroenLinks, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen hebben voorgesteld om C1 te 
verplaatsen naar rubriek D. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen tegen van CDA en 24 stemmen voor van de 
overige fracties. 
 

4.4 Ingekomen stukken rubriek D, afhandelen door college; kopie van de antwoordbrief 
naar de raadsleden 
D66 heeft voorgesteld om D4, brief van inwoner Bussum over “Verzoek aan voorzitter 
Veiligheidsregio om lokaal en regionaal regie over te nemen over bestrijding coronavirus”, te 
verplaatsen naar rubriek A omdat het verzoek door de voorzitter van de Veiligheidsregio moet 
worden beantwoord. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 2 stemmen tegen van de fractie van ChristenUnie en 25 
stemmen voor van de overige fracties. 
 
PvdA heeft voorgesteld om D6, brief van M. Bijlstra over “Zorgen over het stoppen van 
begeleiding van kinderen met een sociale of psychische beperking per 1-1-2021”, te verplaatsen 
naar rubriek E, omdat deze dan samen met de andere stukken kan worden betrokken bij de 
aanbesteding in de commissie Sociaal domein. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

4.5 Ingekomen stukken rubriek E, behandelen in de commissie, daarna voorleggen aan de raad 
Geen opmerkingen. 
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4.6 Ingekomen stukken rubriek F, behandelen samen met raadsvoorstel over dit onderwerp 
Geen opmerkingen. 
 

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

6.   Overzicht stand van zaken uitwerking initiatiefvoorstellen en moties 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft begrepen dat vanmiddag een vergadering van 
het GNR heeft plaatsgevonden. Hij vraagt of meer bekend is geworden over de uittreding van 
Amsterdam en de provincie Noord-Holland. 
Hij wijst erop dat Waternet voor de sluis bij Blaricum een eis van 14 jaar onderhoudskosten 
neerlegt die op voorhand moet worden betaald. 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dat vanmiddag een vergadering van het GNR heeft 
plaatsgevonden. De onderhandelingen voor uittreding vorderen gestaag. Zoals eerder gezegd, is 
het een zorgvuldig proces waar veel belangen bij meespelen. Zij begrijpt de suggestie van de heer 
Driessen, maar zij stelt dat deze onderhandelingen onvergelijkbaar zijn. Zodra er meer nieuws is, 
zal zij de raad op de hoogte stellen. 
 
Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
7.   Hamerstukken  
 
7.1 Wijzigingen Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Huizen 

Conform voorstel besloten. 
 
7.2 Verzoek Provincie NH om bijdrage tijdelijke maatregelen N527 

Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) meent dat als Huizen moet bijdragen in de kosten er ook 
zeggenschap moet zijn over de voorzieningen. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat de PvdA instemt met de kanttekening dat hoewel veiligheid 
voorop staat, het wordt betreurd dat de rekening pas achteraf wordt gepresenteerd waarbij de 
raad buitenspel is gezet. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat de ChristenUnie ook instemt, maar het betreurt het dat de 
oversteek en De Goede Gooier niet eerder met elkaar in verband zijn gebracht. Dit had veel 
kosten kunnen besparen. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Hoelscher 

5.2 Beantwoording door het college op de raadsvragen van de heer Rebel (CDA) 
     over de uitvoering uitspraak Hoger beroep TGVS 

De heer Rebel (CDA) memoreert dat op 21 januari jl. uitspraak in hoger beroep is gedaan inzake 
de uurtarieven voor de huishoudelijk hulp van de Thuiszorg Gooi en Vechtstreek en de 
regiogemeenten. Conform deze uitspraak zou een onafhankelijke registeraccountant binnen twee 
maanden een uurtarief moeten berekenen, omdat uit de overlegde informatie van de gemeente 
niet was gebleken dat deze voortdurend onderzoek doet naar de kostprijzen in de thuiszorg. Een 
dergelijk oordeel werd ook de afgelopen maand in de zaak over de tarieven in de Jeugdzorg 
gegeven. Hier oordeelde de rechter dat het onderzoek binnen twee maanden uitgevoerd moest 
worden. In juni jl. was echter nog niets vernomen en eind juni zijn raadsvragen gesteld. Hierop is 
geantwoord dat het onderzoek eind juli zou zijn afgerond. Op 12 augustus heeft de wethouder 
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gemeld dat het onderzoek was afgerond door de onafhankelijke accountant, maar dat deze nog 
verslag moest doen in een rapport van het onderzoek en dat dit binnenkort zou gebeuren. In de 
commissie Sociaal domein van 1 september kon nog steeds geen datum worden genoemd, noch 
in de raad van 17 september. Op 12 oktober is het rapport van de accountant verschenen. Hierin 
valt op dat de opdracht voor het onderzoek op het laatste moment is gewijzigd, omdat een 
advocaat heeft gesteld dat er een verkeerde opdracht was verstrekt. De extra kosten hiervoor 
waren € 8.000. Over de wijziging van de opdracht is echter niets gemeld in de mededeling van 
12 augustus. Op 22 oktober is naar aanleiding hiervan een vraag gesteld waarvan het antwoord 
vandaag voorligt. In dit antwoord staat dat er in de mededeling van augustus zou hebben gestaan 
dat de rapportage in het juiste format gefinaliseerd diende te worden en dat hier eigenlijk mee 
bedoeld werd dat er nog een opdracht van € 8000 uitgevoerd zou moeten worden. In de 
mededeling stond hierover echter niets. De vraag aan de wethouder is wat hij wist van het tweede 
onderzoek op 12 augustus en waarom hier niets over is gezegd. Hoe denkt hij dat deze 
handelswijze overkomt op partijen die onderdeel uitmaken van het geschil? De herhaalde oproep 
is om in beweging te komen en leiderschap te tonen in dit dossier. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) hoort ook graag een nadere toelichting. Zij herinnert zich dat de 
wethouder in de vorige commissie heeft gezegd dat op 10 december het arrest zou dienen. Heeft 
dit plaatsgevonden en zo ja, wat is de stand van zaken op dit moment? 
 
Wethouder Hoelscher meldt dat de uitspraak wederom is verdaagd naar 5 januari a.s. en de 
verwachting is dat deze ook weer verdaagd zal worden in verband met de feestdagen. 
Een aanbesteding is een buitengewoon ingewikkelde procedure. Vandaag heeft de raad een 
uitgebreide memo ontvangen met de stand van zaken. Vanzelfsprekend vallen er partijen af, er 
komen echter ook partijen bij. Hij deelt de zorg van de heer Rebel over de consequenties van de 
rechtsgang met TGVS voor de toekomst, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat de transformatie 
de komende zeven jaar goed zal verlopen. 
De opbouw van de rapportage is in de zomer ter sprake gekomen, juist omdat de advocaat van 
TGVS had gedreigd met een executiegeschil. De accountant heeft vervolgens aangegeven dat de 
gewenste opbouw en het format van de rapportage beter paste bij een samenstellingsverklaring 
dan bij een assurance-opdracht en dat hij vanwege de gedragsregels graag een nieuwe opdracht 
voor een samenstellingsverklaring zou ontvangen. Het onderzoek en de inhoud van de rapportage 
zijn overigens volledig hetzelfde gebleven. De onderzoeksresultaten waren begin augustus 
bekend en zijn toen ook gecommuniceerd naar aanbieders. Hierover heeft de wethouder de raad 
ook geïnformeerd. Het enige wat niet is gemeld, zijn technische details zoals hierboven genoemd. 
Aangezien het een zaak voor het college is, bestond er geen plicht om de raad hierover actief te 
informeren. 
De uitspraak van de rechter was niet dat de gemeente de tarieven moet wijzigen, maar dat een 
nadere onderbouwing moet worden aangeleverd. Het betreft een ingewikkeld traject waarbij zeer 
voorzichtig moet worden gemanoeuvreerd en de wethouder erkent dat hierbij niet alles vlekkeloos 
verloopt. 
TGVS is positief over de verhouding met regio Gooi en Vechtstreek en heeft zich voor een nieuwe 
periode ingeschreven voor het leveren van huishoudelijke hulp aan de inwoners van Huizen. 
 
De heer Rebel (CDA) erkent dat de raad niet gaat over het type rapporten, maar er is vele malen 
gevraagd wanneer het rapport zou worden opgeleverd en het antwoord is steeds ‘binnenkort’ 
geweest. Er moest alleen nog een tekstuele redactie plaatsvinden. Ondertussen is er een hele 
opdracht gewijzigd die € 8000 extra heeft gekost en blijkt achteraf dat het ook nog meer dan twee 
maanden heeft geduurd. Hij heeft de wethouder gevraagd waarom dit niet gewoon is gemeld in de 
mededeling van 12 augustus of in de commissie van 1 september of in de raad van 17 september. 
 
Wethouder Hoelscher is afhankelijk van advocaten en van de accountant. De raad is naar eer en 
geweten geïnformeerd. De kwestie is als een technisch detail beschouwd en er is geen sprake 
van dat het de bedoeling is geweest om iets voor de raad te verzwijgen. 



 

 

 
  
Datum: 10-12-2020      Blad: 6 

 

 

 
5.3 Beantwoording door het college op de raadsvragen van mevrouw Van Deutekom (CDA) 
      over aanbesteding jeugdzorgvoorzieningen en dagbesteding 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) dankt de wethouder voor de beantwoording. Het CDA begrijpt dat 
er keuzes gemaakt moeten worden bij een inkoopproces, maar dit mag niet ten koste gaan van de 
zorg van de kwetsbare doelgroep. Het is belangrijk dat niemand tussen wal en schip raakt en dat 
iedereen de zorg krijgt die hij/zij verdient. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) leest in het laatste antwoord dat de inkoop in regionaal verband 
geëvalueerd zal worden en dat uit de mededelingen van deze week is gebleken dat dit gebeurt 
met gemeente, inwoners en betrokken zorgorganisaties. De gemeenteraden worden hierbij niet 
genoemd. Wellicht is het een idee om ook deze hierbij te betrekken. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat inkoop over gemiddelde zorg gaat. Niet iedereen past in de 
maatwerkvoorzieningen en in sommige gevallen moeten andere maatregelen worden getroffen. 
Eerder is toegezegd dat er voor Kerst een oplossing wordt gevonden of er wordt zorgcontinuïteit 
gegarandeerd vanaf 1 januari. De gemeenteraad wordt er uiteraard bij betrokken, maar eerst 
zullen direct betrokken partijen het onderling moeten bespreken. Hierna zal de gemeenteraad 
uitgebreid worden geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie en kan deze hier vervolgens 
een oordeel over vellen. 
 

5.6 Mededeling wethouder Hoelscher over voorgenomen oprichting coöperatie 
      ondersteuning ambulancediensten 

Mevrouw Rienstra (GroenLinks) meent dat het op basis van de huidige informatie een prima 
voorstel is. GroenLinks vindt een coöperatie een geschikte bedrijfsvorm om de gedeelde 
verantwoordelijkheid en zeggenschap vorm te geven. Wel is het vervelend dat deze informatie de 
raad in een laat stadium bereikt. Dit biedt weinig ruimte om het goed voor te bereiden, maar ook 
zijn wensen en bedenkingen niet meer mogelijk. Wat is de oorzaak van deze fout? 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij voorgaande spreker. Het ontwerpbesluit lag er al in 
juni en hij is benieuwd of dit bij andere gemeenteraden ook zo is gegaan. Inhoudelijk is hij 
benieuwd of het personeel op de lange termijn ook bij de GGD blijft. Volgens de ChristenUnie zijn 
de stukken niet volledig, want de or heeft wel een advies uitgebracht maar dit is niet bij de stukken 
gevoegd. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) sluit zich aan bij voorgaande sprekers. Zij wijst erop dat dit niet voor 
het eerst gebeurt en pleit ervoor om alert te blijven dat stukken zodra ze er zijn, worden 
doorgestuurd. 
 
Wethouder Hoelscher vindt het buitengewoon vervelend dat de zaken zo zijn verlopen en dat de 
gemeenteraad hierdoor met de rug tegen de muur staat. Wat hem betreft, zal dit niet meer mogen 
gebeuren. Het algemeen bestuur van de Regio vergadert op 17 december a.s. en wensen en 
bedenkingen kunnen nog worden meegegeven, hoewel hij begrijpt dat er onvoldoende 
voorbereidingstijd is geweest. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat het document is gedateerd op 8 december en vandaag is 
het 10 december wat wel heel weinig tijd overlaat om hier iets van te vinden. 
 
Wethouder Hoelscher herhaalt dat hij dit begrijpt. Het onderwerp had al veel eerder geagendeerd 
moeten zijn zoals bij andere gemeenteraden. Overigens zijn er vanuit geen enkele gemeenteraad 
wensen of bedenkingen meegegeven. Het gaat in feite om een formalisering van een situatie die 
al bestond. De tijdelijk wet houdt op met bestaan op 31 december. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat de raad wensen en bedenkingen vaststelt en het is 
niet de bedoeling dat iedere fractie individueel schriftelijk een reactie geeft. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat de griffier daarom gisteren op verzoek de stukken heeft 
doorgestuurd, zodat de raad op dit moment wensen en bedenkingen kan meegeven. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat wethouder Hoelscher in de tijd dat hij in de 
raad zat een groot tegenstander van dit soort acties was en hij vindt het zeer teleurstellend wat er 
nu gebeurt. 
 
De heer Van Klink (VVD) ziet een patroon in ontvangen informatie van buiten de gemeente die 
steeds laat naar de gemeenteraad komt. Hij vraagt wat eraan gedaan wordt om dit te voorkomen. 
 
Wethouder Hoelscher herhaalt dat het hem spijt. Hij vindt dat het niet zou mogen gebeuren, maar 
vervolgens is het toch gebeurd. Er is geprobeerd om toch de raad nog te informeren in plaats van 
dit na het regioberaad te doen. 
 
De heer Van Klink (VVD) waardeert en accepteert de mea culpa van de wethouder. Hij meent dat 
wethouder Hoelscher ook een coördinerende rol heeft richting de regio en hij vraagt hoe dit in de 
toekomst kan worden voorkomen. 
 
Wethouder Hoelscher ontkent dat hij een coördinerende rol heeft richting de regio. Hij is 
coördinerend wethouder Sociaal domein. Dit houdt in dat hij verschillende onderwerpen over 
verschillende portefeuilles coördineert. Wethouder Rebel gaat over de coördinatie van 
Gemeenschappelijke Regelingen. De zaak zal worden besproken in het college, maar op 
voorhand stelt hij dat de fout niet bij de regio ligt. Uiteindelijk is hij verantwoordelijk. 
Volgens zijn informatie is de or positief en hij wijst erop dat de RAV in de regio de op een na best 
functionerende RAV van Nederland is en dat de samenwerking met Flevoland veel heeft gebracht. 
De coöperatie heeft geen budgettaire gevolgen en al het personeel blijft gewoon in dienst bij de 
Ambulancevoorziening in Flevoland of de bij de Ambulancevoorziening in Gooi en Vechtstreek. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zou graag het advies van de or inzien. Kan de wethouder dit aan de 
raad sturen? 
 
Wethouder Hoelscher zal dit bij de bestuurder opvragen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft het stuk vluchtig gelezen vanwege het korte tijdbestek. Zij 
vertrouwt erop dat het goed is, maar zij heeft bezwaar gemaakt tegen de procedure. De 
wethouder heeft hiervoor excuses gemaakt en zij hoopt dat dit in de toekomst niet meer zal 
voorkomen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt nog steeds dat het een prima voorstel is en zij bedankt de 
wethouder voor zijn openheid en verontschuldigingen. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft geen wensen en bedenkingen, omdat hij het stuk onvoldoende heeft 
bestudeerd gezien het korte tijdsbestek. Het CDA heeft er vertrouwen in dat het een degelijk 
voorstel zal zijn, maar hij pleit ervoor dat bij het rondsturen van stukken direct duidelijk is dat het 
om wensen en bedenkingen gaat en dat het niet als mededeling in de raad wordt geagendeerd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij voorgaande spreker. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) doet hetzelfde. Zoals het stuk nu voorligt, heeft de ChristenUnie 
geen wensen of bedenkingen. 
 



 

 

 
  
Datum: 10-12-2020      Blad: 8 

 

 

Wethouder Hoelscher heeft inmiddels vernomen dat de or van zowel Flevoland als van Gooi en 
Vechtstreek akkoord is gegaan. Hij zal proberen om morgen het advies van de or, als dit 
openbaar is, te delen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zou het advies, ongeacht of het openbaar is, willen ontvangen. 
 
Wethouder Hoelscher heeft zojuist bevestigd gekregen dat het stuk beschikbaar is en dat het naar 
de raad komt. 
 

18. Vragenuur wethouder Hoelscher 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft twee vragen naar aanleiding van de persconferentie 
d.d. 8 december jl. In deze conferentie is een aantal kernpunten genoemd. Zij begrijpt dat er een 
paar miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het programma Jeugd aan zet. Kan aan jongeren in 
Huizen de komende weken ook iets positiefs worden geboden? En op welke wijze kan in gesprek 
gegaan worden met jongeren om ideeën te generen? 
 
Wethouder Hoelscher is blij dat het kabinet heeft besloten om een substantieel bedrag ter 
beschikking te stellen voor de jeugd. Lokaal wordt gewerkt aan het organiseren van allerlei 
activiteiten door Versa Welzijn, de buursportcoaches en welzijnsstichting Okura. Deze worden 
waar mogelijk opgezet in samenwerking met de jeugd zelf. Er is een bestand beschikbaar met 
activiteiten dat naar de raad zal worden gestuurd. Tijdens de jaarwisseling zullen jongerenwerkers 
op straat aanwezig zijn. Ook op regionaal gebied zijn er plannen en deze zullen volgende week 
bekend worden gemaakt. Uiteraard zal een en ander via sociale media en huis-aan-huisbladen 
bekend worden gemaakt. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft gelezen dat Rotterdam een prijsvraag uitschrijft 
onder jongeren voor leuke ideeën voor de winter met een beloning. Zij is benieuwd naar de 
uitkomsten van de gesprekken met jongeren. 
 
Wethouder Hoelscher zegt toe naar het idee van Rotterdam te kijken. Hij zal in ieder geval het 
overzicht met activiteiten naar de raad sturen. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is blij dat de wethouder naar het idee van Rotterdam wil 
kijken en hoopt dat dit nog kan worden meegenomen voor de kerstvakantie. 
 
Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Verbeek 
 

5.   (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en de 
Burgemeester 
Wethouder Verbeek heeft het tweede exemplaar van de Parkkrant van het Bad Vilbelpark op de 
tafels van de raadsleden gelegd. Morgen wordt deze verder verspreid. De inhoud van de krant 
staat ook op de website waar nog meer informatie kan worden gevonden. 
 

8.   Zienswijze begrotingswijziging regioconservator 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat de regioconservator deel uitmaakt van de 
Cultuurnota en het verbaast hem dat deze wordt wegbezuinigd voordat deze is begonnen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) leest dat het de jaren 2020 en 2021 betreft terwijl 2020 
bijna voorbij is. Zij vraagt waarom nu nog geld wordt gevraagd voor 2020. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich aan bij de heer De Bruijn. Hij is wel blij dat in 2021 de 
mogelijkheden van structurele financiering van de regioconservator en het Erfgoedfestival worden 
onderzocht. 
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Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt dat de bezuinigingen langs de lat van de Cultuurnota 
gelegd hadden moeten worden. GroenLinks is het eens met de voorgestelde begrotingswijziging 
voor de bekostiging van 2020 en 2021 en hoopt dat de landelijke fondsen extra inkomsten 
genereren voor de regioconservator voor 2022 en hierna. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) is het eens met de heer De Bruijn, maar zij wijst erop dat ook is 
ingestemd met de Begroting. Ook D66 hoopt dat de situatie in de loop van 2021 wat beter wordt 
en daarom is in de commissie voorgesteld om de zin in de zienswijze “Daarbij geldt dat hiervoor 
binnen de gemeente begroting van Huizen op dit moment geen mogelijkheden zijn“ te schrappen 
om de deur zoveel mogelijk open te houden. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is blij met de aanpassing van de zin in de zienswijze. Zij heeft in 
de commissie van de wethouder begrepen dat het gesprek gevoerd blijft worden, omdat nut en 
noodzaak van een regioconservator duidelijk is. De ChristenUnie roept op om deze mogelijkheid 
te blijven onderzoeken en de raad hiervan op de hoogte te houden. 
 
Wethouder Verbeek is blij dat de regioconservator voor dit jaar en volgend jaar wordt 
gecontinueerd. Zij zal zich tot het uiterste inspannen om te onderzoeken of deze ook voor 2022 
behouden kan blijven. 
Als antwoord op de vraag van mevrouw Rebel stelt de wethouder dat het om een 
begrotingswijziging van de regio gaat die op deze manier aan de raad wordt voorgelegd. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft met haar vraag bedoeld hoe de regioconservator 
het afgelopen jaar is betaald. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat de regioconservator haar salaris heeft ontvangen. De regio waar 
mevrouw in dienst is, heeft dit geregeld. 
 
De voorzitter voegt hier nog aan toe dat het gaat om een wijziging van de begroting op de 
originele begroting. Impliciet heeft de wethouder hiermee bedoeld dat het tijdig is gebeurd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) legt een stemverklaring af. Het is begrijpelijk dat er bezuinigd 
moet worden, maar Leefbaar Huizen kan niet instemmen met deze zienswijze. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen tegen van Leefbaar Huizen en 24 stemmen voor 
van de overige fracties. 
 

19. Motie (M1) overleg GNR met hondenuitlaatservices 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) dient de motie samen met de PvdA in. Het gaat om bedrijven 
die zijn opgericht om honden uit te laten voor mensen die in Gooi en Vechtstreek wonen. 
Gemiddeld neemt een HUS ongeveer twaalf tot dertien honden mee. Als alle mensen zelf zouden 
komen, zouden er veel meer auto’s het gebied in te trekken. GNR heeft een punt dat de bossen 
vollopen met HUSSEN en dat grote groepen honden overlast kunnen geven en heeft besloten dat 
het gebied vanaf juli 2021 niet toegankelijk is voor meer dan drie honden per persoon. Overleg 
hierover is niet mogelijk en de PvdA en Leefbaar Huizen zijn het hier niet mee eens. Daarom 
wordt een motie ingediend om te vragen in gezamenlijk overleg met de vertegenwoordiger van de 
HUSSEN te onderzoeken welke alternatieven er zijn om tegemoet te komen aan de wederzijdse 
belangen. Wellicht is er de mogelijkheid om een deel van de gebieden te verhuren. In dat geval 
kan worden bepaald waar HUSSEN naartoe mogen en het levert bovendien geld op voor GNR dat 
dit momenteel goed kan gebruiken. 
 
De heer Gencer (PvdA) vult aan dat de 32 HUSSEN niet alleen commerciële bedrijven zijn, maar 
het gaat ook om mensen – bijvoorbeeld in vitale beroepen - die hiervan gebruik maken. Als er 
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steeds minder ruimte beschikbaar is, ontstaat er een chaos omdat de dieren toch op een of 
andere manier uitgelaten moet worden en zal het probleem worden verschoven. Met de motie 
wordt nogmaals een beroep op de wethouder gedaan om naar een passende oplossing te kijken. 
 
De heer Meijerman (VVD) meldt dat de VVD deze motie steunt. GNR wordt gesteund waar het 
gaat om bescherming van de natuur en het is logisch dat passende maatregelen worden 
genomen tegen beschadiging en bedreiging hiervan. Dit geldt ook voor HUSSEN, maar de 
maatregelen van het GNR jegens de HUSSEN zijn eenzijdig en kort door de bocht. De belangen 
voor de HUSSEN zijn groot, omdat het hun inkomen betreft, maar de service wordt ook door velen 
gewaardeerd. 
 
De heer Bource (SGP) begrijpt het voorafgaande, maar hij wijst er ook op dat er jarenlang gebruik 
is gemaakt van gratis faciliteiten en de discussie over bereidheid om te betalen komt nu pas op 
gang. Er schijnen rond de 45 HUSSEN te zijn en allerlei terrein beherende organisaties hebben 
ook regulerende maatregelen genomen. Het is een keuze om een bedrijfsmodel in te richten op 
gratis faciliteiten en het is begrijpelijk dat het lastig is als dit niet meer mogelijk is. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat ook veel HUSSEN uit andere delen van het land 
gebruikmaken van het GNR. Op het moment dat overeenkomsten worden gesloten met bepaalde 
HUSSEN, worden deze uitgesloten. 
 
De heer Bource (SGP) ziet een uitdaging in de handhaving van aangesloten HUSSEN. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt dat handhaving sowieso nodig is als er per persoon 
maximaal drie honden mee mogen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich aan bij de heer Bource. GroenLinks vond het betoog 
van de wethouder in de commissie duidelijk. Het is een slecht voorstel om geld te vragen, omdat 
natuur niet in geld is uit te drukken en een verdienmodel in dezen is onwenselijk. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat het niet de bedoeling is om als raad een oplossing te zoeken, 
maar dat de motie vraagt om in gesprek te gaan. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft van de wethouder in de commissie begrepen dat de 
gesprekken al zijn gevoerd en dat het besluit daar een uitkomst van is. 
 
De heer Schröder (D66) meent ook dat de gesprekken al zijn gevoerd. Handhaving blijkt in andere 
gebieden niet te werken en het is ook geen taak van het GNR om een oplossing te zoeken voor 
de HUSSEN. 
 
Mevrouw Prins (VVD) wijst erop dat de gemeente het GNR is. Wethouder Verbeek is een 
afgevaardigde en zij kan door de raad worden opgedragen om het bestuur iets te vragen. Zij 
memoreert dat het GNR eerder is opgedragen om geld te genereren uit de terreinen. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) meent dat in de begroting van het GNR vorig jaar 
€ 50.000 was gereserveerd voor een onderzoek naar de HUSSEN. Dorpsbelangen Huizen heeft 
in de commissie al aangegeven geen heil te zien in HUSSEN op het grondgebied van het GNR. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) bevestigt dat de gemeente het GNR is en hij stelt dat een eerste 
taak voor het GNR het beheren van natuur is. Mensen met grote groepen honden hebben 
uiteindelijk impact op de natuur, maar hij ziet het dilemma en is benieuwd naar de reactie van de 
wethouder. 
De heer De Bruijn heeft over 32 HUSSEN gesproken. Zijn dit allemaal regionale bedrijven? 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is uitgegaan van 32 bedrijven, maar hij weet dat het er al 
veel meer zijn geworden, omdat de regio ook aantrekkelijk is voor mensen van buiten af. Het is 
begrijpelijk dat het GNR hier problemen mee heeft, maar de vraag is of er op een andere manier 
kan worden gekeken naar oplossingen. 
 
De heer Woudsma (CDA) sluit zich aan bij de opmerking van de heer Schröder. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) hoort graag van de wethouder of er met de HUSSEN is gesproken of 
dat er over de HUSSEN is gesproken. Volgens zijn informatie is er de laatste anderhalf jaar niet 
meer inhoudelijk met de HUSSEN gesproken. 
 
Wethouder Verbeek begrijpt dat de HUSSEN voor hun belang opkomen. Aan de andere kant staat 
de natuur voorop en deze moet ook altijd voorop blijven staan en dit staat ook in de statuten. Op 
dit moment is er een absolute disbalans. De natuur ondervindt schade van oncontroleerbare 
groepen honden. Er komen HUSSEN van ver buiten de regio die soms langere tijd in de auto 
zitten en vervolgens in grote groepen worden uitgelaten, soms onder appel, soms helemaal niet. 
Vaak gebeuren er ongelukken met schapen of reeën. Het GNR is zwaar beschermd met de status 
NNN, het Natuurnetwerk Nederland en heeft een wettelijke zorgplicht voor de natuur. Verhuren 
van terreinen is alleen mogelijk als er sprake is van een heel groot maatschappelijk belang, als er 
geen alternatief is en als er compensatie is. Dit is niet aan de orde, omdat honden ook elders 
uitgelaten kunnen worden. Met de bestuurders van het GNR is lang gesproken over de HUSSEN 
en unaniem is besloten dat gemeenten zich achter het standpunt van het GNR scharen. Het blijkt 
onbespreekbaar dat gedeelten verhuurd zouden worden, gelet op de regels van NNN en gelet op 
de primaire taak van het GNR, het beschermen van de natuur. 
HUSSEN zijn bedrijven waarbij de activiteiten structureel plaatsvinden in de natuur. Dit staat op 
gespannen voet met natuurwaarden op de desbetreffende plek. Er zijn 45 HUSSEN en de laatste 
jaren is sprake geweest van een enorme groei van het aantal HUSSEN. Het is onverstandig om 
de HUSSEN toe te laten in het GNR en het GNR draagt geen verantwoordelijkheid voor de 
bedrijfsactiviteiten van de HUSSEN. De HUSSEN hebben tijd gekregen om een alternatief te 
vinden. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de HUSSEN en in een grote klankbordgroep 
wordt ook gesproken over het probleem van de HUSSEN. Uiteindelijk heeft het GNR gesteld dat 
het uit de hand is gelopen. Gezien het bovenstaande ontraadt het college de motie ten sterkste. 
Wethouder Verbeek ziet ook geen mogelijkheden om de motie ten uitvoer te brengen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) merkt op dat in de statuten wel degelijk staat dat het mogelijk 
is om gedeeltes van het natuurreservaat te gebruiken voor andere zaken zolang het geen bouw 
betreft. Daarom heeft de motie gevraagd om nog een keer met GNR te spreken om naar een 
oplossing te kijken. Als een aantal HUSSEN een gebied huurt, zullen zij zelf wel handhaven dat er 
geen andere HUSSEN worden toegelaten. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt op welke statuten de heer De Bruijn doelt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) antwoordt dat dit de statuten van het GNR zijn. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) wijst erop dat de wethouder heeft gesteld dat het Natuurnetwerk 
Nederland dit verbiedt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt zich af waarom dit niet in de statuten van het GNR 
staat. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat in de statuten van het GNR staat dat het GNR de natuur moet 
beschermen en bewaken. Er zijn groepen HUSSEN die roofbouw plegen op de natuur. Wellicht 
kan een stukje natuur voor een tijdelijk periode – bijvoorbeeld scouting – wordt gebruikt. De natuur 
gebruiken als bedrijfsmodel voor commerciële bedrijven kan niet ten koste gaan van de natuur. De 
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gemeente stelt hier ieder jaar weer veel geld voor beschikbaar en het GNR gaat hier uitermate 
zorgvuldig om en bewaakt de natuur op een zeer zorgvuldige manier. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) benoemt het welzijn van honden dat in deze discussie niet 
aan bod komt. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt voorafgaand aan het stemmen een korte schorsing aan. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft de heer Doorn het woord. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat de ChristenUnie vooral heeft gekeken naar de kerntaak 
van het GNR en of deze moet prevaleren boven commerciële belangen van de HUSSEN. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) deelt mee dat Dorpsbelangen Huizen tegen de motie zal 
stemmen, omdat de natuur te kostbaar is om deze beschikbaar te stellen voor roedels honden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) denkt dat de natuuropdracht van het GNR voor de belangen van de 
HUSSEN gaat. Gezien het aantal honden zal het om aanzienlijke terreinen moeten gaan wat een 
uitstraling heeft naar de omgeving. De ChristenUnie zal tegen de motie stemmen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) meldt dat er bij het GNR een penning kan worden aangeschaft om paard te 
rijden. Hiermee wordt ook geld verdiend. 
 
De heer Schröder (D66) ziet geen taak voor het GNR, maar hij memoreert dat er wel een oproep 
is geweest vanuit de HUSSEN naar de gemeente en hij hoopt dat de wethouder in haar brief naar 
de HUSSEN wil aangeven aan welke eisen eventuele terreinen zouden moeten voldoen. 
 
Motie (M1) Overleg GNR met hondenuitlaatservices – Leefbaar Huizen en PvdA Huizen 
 
Overwegende dat: 
. in de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat (GNR) door wandelaars, fietsers, ruiters, 
hondenbezitters en dieren grote overlast wordt ondervonden van de vele hondenuitlaatservices 
(hussen); 
. het GNR daarom besloten heeft dat per 15 juli 2021 (dus volgend jaar) nog maximaal 3 honden 
per persoon op alle terreinen van het GNR uitgelaten mogen worden; 
. deze maatregel op groot verzet stuit van de hussen, die hun belangen ook bij de in het GNR 
deelnemende gemeentebesturen onder de aandacht hebben gebracht met een brandbrief, die 
behandeld is in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 25 november jl. 
(agendapunt 7.1); 
. het GNR de noodzaak van zijn besluit nader heeft toegelicht in een schriftelijke reactie op de 
brandbrief van hussen (zie voornoemd agendapunt); 
. door het GNR de hussen geen alternatieven worden aangeboden die tegemoet komen aan 
wederzijdse belangen, en ook niet de bereidheid wordt uitgesproken om daarover met elkaar in 
overleg te treden; 
. aan de belangen van de hussen tegemoet gekomen zou kunnen worden door bijvoorbeeld een 
beperkt aantal GNR-terreinen, of delen daarvan, aan de hussen te verhuren, zoals bepleit door de 
vertegenwoordigster van de hussen in haar inspreekreactie tijdens de voornoemde 
commissievergadering; 
. verhuur aan de hussen extra inkomsten voor het GNR oplevert, die ten goede kunnen komen 
aan het beheer van alle GNR-terreinen, en bovendien ook bijdraagt aan vermindering van het 
tekort op de begroting van het GNR, wat per saldo een lastenverlichting oplevert voor de in het 
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GNR deelnemende regiogemeenten die de jaarlijkse tekorten op de GNR-begroting met hun 
financiële bijdrage moeten dekken; 
 
Draagt het college op: 
1 . via zijn vertegenwoordiger in het bestuur van het GNR te pleiten om in gezamenlijk overleg met 
een vertegenwoordiging van de hussen te onderzoeken of, en zo ja, welke alternatieven er zijn die 
tegemoet komen aan wederzijdse belangen, zoals bijvoorbeeld verhuur van delen 
van GNR-terreinen; 
2. de raad te informeren of het GNR-bestuur bereid is het overleg aan te gaan, en zo niet waarom 
men dat niet wil, en zo ja, wat de uitkomsten van het overleg met de hussen zijn; 
3. deze motie toe te sturen aan het bestuur van het GNR en de gemeentebesturen van de in het 
GNR deelnemende gemeenten; 
 
De motie wordt verworpen met 13 stemmen voor van Fractie Transparant Huizen, Leefbaar 
Huizen, VVD en PvdA en 14 stemmen tegen van de overige fracties. 
 
De voorzitter schorst de vergadering en maakt plaats voor de plaatsvervangend voorzitter 
mevrouw Prins. 
 
De voorzitter (mevrouw Prins) heropent de vergadering. 
 
Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van de burgemeester 
 

9.   Benoeming voorzitter rekenkamercommissie 
De voorzitter geeft de gelegenheid om te reageren op het voorstel om mevrouw Knaap per 
31 januari 2021 te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie. 
 
De heer Bource (SGP) noemt het een goed voorstel en concludeert dat de vier raadsleden die 
zitting hebben in de Rekenkamercommissie unaniem hebben ingestemd met de voordracht. De 
SGP stemt er van harte mee in. 
 
De heer Holtslag (VVD) sluit zich aan bij voorgaande spreker. 
 
Mevrouw Knaap wordt bij acclamatie benoemd. 
 

10. Verbod carbid schieten 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat in Huizen geen echte traditie van carbid 
schieten is, hoewel er in woonwijken af en toe carbid wordt geschoten, hetgeen vanwege de 
kracht en het lawaai onwenselijk is. Gezien de druk op ziekenhuizen en hulpdiensten kan 
Dorpsbelangen Huizen instemmen met het voorstel. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat het voorstel logisch is in het licht van het huidige verbod op 
vuurwerk. Het is wel van belang dat dit verbod in zo veel mogelijk gemeenten wordt ingevoerd om 
een waterbedeffect te voorkomen. Het voorstel lijkt niet tijdelijk te zijn en wat de ChristenUnie 
betreft, maakt het college in 2021 tijdig een hernieuwde afweging of dit artikel moet worden 
gehandhaafd in de APV. 
 
De heer Holtslag (VVD) is blij dat het college is teruggekomen op een eerder voornemen om het 
carbid schieten wel toe te staan. Het lijkt onlogisch dat een landelijk algemeen vuurwerkverbod 
niet wordt gecombineerd met een verbod op het even gevaarlijke carbid schieten. VVD hecht zeer 
aan tradities die diep geworteld zijn in de historie, maar vindt het niet wenselijk dat het afschieten 
van carbid een nieuwe traditie wordt. Wel zijn er zorgen over het toezicht en de handhaving van 
een verbod. De VVD kan instemmen met het voorstel dat zorgvuldig is geformuleerd, maar de 
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heer Holtslag sluit zich aan bij de opmerking van de heer Doorn over de tijdelijkheid van het 
artikel. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) wijst erop dat de heer Rutte heeft gesteld dat carbid schieten dit jaar 
geen kwaad kon. D66 is voor het verbod, maar er wordt wel een probleem gecreëerd waardoor 
alle gemeenten in Nederland moeten nadenken over het gevaar van carbid schieten. 
 
De heer Holtslag (VVD) denkt niet dat het gebruikelijk is om te reageren op alles wat in de 
Tweede Kamer wordt besproken en hij zal dit ook niet doen met een verwijzing naar de heer 
Jetten. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) zegt dat bij het landelijke vuurwerkverbod dat vanuit Den Haag komt, 
is gesteld dat carbid schieten was uitgezonderd. Dit creëert onduidelijkheid en het heeft een 
enorme toeloop op carbid veroorzaakt. De gemeente moet nu repareren wat voorkomen had 
kunnen worden. 
 
De heer Woudsma (CDA) meent dat niet alles in geboden vervat hoeft te worden. Hij is benieuwd 
hoe de burgemeester hier tegenaan kijkt en vraagt wat het effect is als het verbod niet wordt 
opgenomen in de APV. Waarom wordt er niet voor gekozen om inwoners actief aan te spreken in 
bijvoorbeeld een vlog? Het CDA ziet meer toegevoegde waarde in een goede voorlichting. Het is 
logisch dat melkbussen niet in woonwijken, maar op gepaste afstand worden afgeschoten. In het 
jaarlijkse vuurwerkrapport wordt gepleit voor veiligheid, minder overlast en meer plezier en met 
name dit laatste ziet het CDA graag tijdens de jaarwisseling. Wellicht is het een idee om over te 
gaan tot carbidvrije zones of carbidvreugde zones. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich aan bij de woorden van de ChristenUnie. 
Hij memoreert dat bij de Nieuwjaarsduik van twee jaar geleden een professionele carbidvereniging 
aanwezig was en hij hoopt dat deze in de toekomst weer uitgenodigd kan worden om dit 
evenement op te luisteren. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) brengt in herinnering dat de PvdA in het begin van het jaar al heeft 
aangegeven dat het verstandig zou zijn om het carbid schieten te regelen in de APV. Door het 
vuurwerkverbod is er op dit moment een run op melkbussen en carbid en hij hoopt niet dat Huizen 
een soort enclave wordt waar mensen terecht kunnen voor carbid schieten. Er is geen traditie op 
dit gebied, dus de kans is heel groot dat mensen hiermee aan de slag gaan zonder kennis en 
ervaring, op plaatsen waar het onverantwoord is en wellicht met alcohol erbij wordt de kans op 
schade erg groot. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of een verbod via de APV moet of dat het ook 
mogelijk is om carbid schieten via een tijdelijk verbod te regelen. 
 
Burgemeester Meijer stelt naar aanleiding van deze laatste vraag dat de burgemeester niet 
gemachtigd is om een tijdelijke wet/maatregel/verbod carbid schieten uit te vaardigen. Dit behoort 
tot de bevoegdheid van de raad op aandringen van het college. Dit betekent dat het in de APV 
moet worden vastgelegd. Het is aan de raad om de discussie hierover opnieuw aan te zwengelen. 
Het verankeren is nodig om zorgvuldig te kunnen handhaven en ervoor te zorgen dat dit juridisch 
is geborgd. 
De vraag om het volgend jaar anders te doen, is begrijpelijk. De burgemeester is er geen 
voorstander van om zaken direct dicht te regelen. In dit geval is er echter sprake van een 
stapeling van omstandigheden die maken dat het ongewenst is. Als de raad verzoekt om volgend 
jaar met een memo te komen over carbid schieten als een vreugdevolle gebeurtenis waarbij 
kennis en ervaring van andere gemeenten wordt meegenomen, dan wil hij hierover zeker 
nadenken. Dit moet echter vanuit de samenleving worden gedragen. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) vindt de bespreking van een verbod op carbid schieten vanuit het 
college op dit moment logisch. Het is bijzonder dat als dit verbod ongedaan moet worden 
gemaakt, er draagvlak in de samenleving moet worden gezocht en het college dan niet zelf de 
afweging maakt. Voor de ChristenUnie is het niet noodzakelijk dat het initiatief vanuit de 
samenleving komt. De ChristenUnie zal instemmen met het voorstel. 
 
De heer Woudsma (CDA) komt hier graag volgend jaar op terug. Voor dit moment blijft het CDA 
bij het standpunt dat niet alles in verboden moet worden gegoten. Daarnaast zijn er voldoende 
alternatieven zoals carbidvrije of carbidvreugde zones. Het CDA zal niet instemmen met het 
voorstel. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) wijst erop dat het CDA al een aantal jaren een meldpunt heeft en 
pleit voor minder overlast, meer veiligheid en meer plezier. Een meldpunt is moeilijk te rijmen met 
het standpunt dat het CDA vandaag inneemt. Het is kort dag om voorwaarden te stellen of zaken 
te regelen. Op dit moment lijkt de enige praktische oplossing om het voorstel voor de APV aan te 
nemen. 
 
De heer Woudsma (CDA) corrigeert de heer Van der Pas over het meldpunt. Het CDA stelt 
jaarlijks een rapport op over meer veiligheid, minder overlast en meer plezier. Er is nooit gepleit 
voor een algemeen vuurwerkverbod in Huizen. Het CDA wil ervoor zorgen dat er minder overlast 
is en minder overlast door illegaal vuurwerk. Als er voldoende tijd was genomen, hadden er 
misschien twee voorstellen kunnen liggen, een om de APV aan te passen en een om carbidvrije 
zones instellen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) zegt dat het in dat geval fijn zou zijn geweest als het CDA begin dit 
jaar de PvdA had gesteund bij de wens om carbid schieten te regelen in de APV. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) steunt het voorstel en GroenLinks is zeker bereid om volgend jaar 
opnieuw naar het voorstel te kijken. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) denkt dat carbid volgend jaar weer zal worden 
besproken omdat het waarschijnlijk ook weer over vuurwerk zal gaan. Het is wel heel belangrijk 
om carbidvrije zones in bepaalde woonwijken aan te wijzen. 
 
Burgemeester Meijer heeft bedoeld dat de samenleving nodig is om op te halen of er 
belangstelling is voor carbid schieten en of mensen bereid zijn om hier verantwoordelijkheid in te 
nemen. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen van CDA tegen en 24 stemmen voor van de 
overige fracties. 
 

11. Initiatiefvoorstel GroenLinks betreffende APV-wijziging over ophangen spandoeken 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) licht toe dat Huizen vijf locaties kent waar spandoeken 
opgehangen kunnen worden. Voor de gebruikers zijn hieraan geen kosten verbonden en ze zijn 
bedoeld om goede doelen en overheidsaangelegenheden zoals verkiezingen de gelegenheid te 
geven een activiteit onder de aandacht te brengen. De locaties zijn gekozen omdat er veel verkeer 
langskomt en de boodschap voor veel mensen zichtbaar is. Het is begrijpelijk dat dit ook 
aantrekkelijk is voor ondernemers, maar spandoeken om hun producten te promoten zijn volgens 
GroenLinks geen juist gebruik van een door de gemeente ter beschikking gestelde faciliteit. Voor 
hen zijn middelen beschikbaar zoals de driehoeksborden die langs de wegen geplaatst kunnen 
worden. De gemeente kan niets doen tegen het oneigenlijk gebruik door ondernemers, omdat er 
niets over is opgenomen in de APV. GroenLinks wil met het voorliggende initiatiefvoorstel een 
verbod op het gebruik van de spandoeklocaties voor commerciële doeleinden in de APV 
opnemen. Dit maakt het namelijk voor iedereen duidelijk dat het niet is toegestaan. 
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De heer Rebel (CDA) constateert dat er een schemergebied zit tussen een regionale en een 
plaatselijke activiteit en geeft in het kader hiervan een paar voorbeelden. De vraag is of een 
activiteit als de Formule 1 in Zandvoort zou zijn toegestaan op een spandoek. Of een leus als “Het 
vuurwerkfeest gaat weer beginnen” ter promotie van het immateriële culturele erfgoed. Als laatste 
voorbeeld noemt hij de Theaterroute. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt hoe groot dit probleem is. Wordt er door het toevoegen 
van allerlei artikelen aan de APV geen grote papieren tijger gecreëerd? Is het probleem dermate 
groot dat het beleid moet worden aangepast? 
 
De heer Bource (SGP) meent ook dat het om een zeer beperkt probleem gaat. In de meeste 
gevallen voldoen de spandoeken aan waarvoor ze zijn bedoeld. Hij memoreert dat de APV een 
aantal jaar geleden is doorgelicht en ook hij vraagt zich af of het nodig is om dit in de APV op te 
nemen of dat ondernemers er in voorkomende gevallen op gewezen kunnen worden dat het niet 
de bedoeling is. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) memoreert ook de opschoning van de APV van een 
aantal jaar geleden. Van de voorgestelde wijzigingen hangen geen levens af en Dorpsbelangen 
Huizen stelt voor om dit soort wijzigingen eens in de paar jaar door te voeren in de APV. Indien 
gewenst, kan de gemeente op dit moment een spandoek weigeren. 
 
De heer Holtslag (VVD) stelt dat de VVD niet onsympathiek tegenover het voorstel staat, maar hij 
sluit zich wel aan bij de vraag van Leefbaar Huizen en de SGP wat de aanleiding van de wijziging 
is. Ook hoopt hij dat plaatselijke promotionele activiteiten, zoals door de heer Rebel benoemd, nog 
steeds toegestaan zijn. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) heeft waardering voor het voorstel, maar hij sluit zich ook aan bij de 
gestelde vragen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) meent dat het voorstel ook is bedoeld om een klein probleem te 
beperken. De genoemde prioritering bestaat als sinds jaar en dag in Huizen en volgens haar 
verandert er dan weinig met uitzondering van echt commerciële activiteiten. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) kan zich voorstellen dat het soms lastig is om commerciële 
bedrijven te onderscheiden van bedrijven die ook een maatschappelijke rol vervullen, maar in de 
praktijk zal dit wel meevallen. De Theaterroute ontvangt bijvoorbeeld subsidie van de gemeente 
en is duidelijk een lokale activiteit. 
 
De heer Rebel (CDA) wijst erop dat de Theaterroute van een commerciële ondernemer is. Is “Het 
vuurwerkfeest is weer begonnen” mogelijk? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt dat dit er van afhangt of de gemeente het ophangt of een 
individuele ondernemer in welk geval het een commerciële activiteit is. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat het in dat geval heel arbitrair wordt over wat wel en wat niet 
is toegestaan en het is de vraag wie de afweging maakt en op basis waarvan. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vervolgt haar betoog. De heer Koning is ingegaan op het 
initiatiefvoorstel van juli jl. GroenLinks heeft dat teruggenomen, omdat dit niet geheel gereed was 
en daarom is dit niet in de notulen opgenomen. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt waarom hetzelfde voorstel nu wel wordt ingediend. 
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Mevrouw Rienstra (GroenLinks) ontkent dat het om hetzelfde voorstel gaat. Vanzelfsprekend is 
het geen levensgroot probleem, maar locaties die door de gemeente betaald en ter beschikking 
gesteld worden, horen niet gratis voor ondernemers zijn. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vraagt of dat ook geldt voor Huizer ondernemers. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) bevestigt dit. Er zijn voor ondernemers heel veel andere 
manieren om hun waren aan de man te brengen. De APV is een aantal jaren geleden inderdaad 
opgeschoond, maar tijden veranderen. Op dit moment is het mogelijk voor ondernemers om hier 
een spandoek op te hangen terwijl dat niet de bedoeling is. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft ook gezegd dat de gemeente een spandoek kan 
weigeren als dit noodzakelijk is. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zou niet weten op welke grond de gemeente dat zou kunnen. De 
strekking van het initiatiefvoorstel is juist dat het op dit moment niet geweigerd kan worden. 
Ondernemers kunnen nu niet uitgesloten worden en GroenLinks wil dat dit wel mogelijk wordt. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) meent dat de gemeente op basis van artikel 7 van de Grondwet 
handelsondernemingen kan beletten om een spandoek op te hangen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt dat deze op dit moment op grond van de APV niet 
geweigerd kunnen worden. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) begrijpt dat met het initiatiefvoorstel wordt beoogd de juridische 
grondslag in de APV terug te brengen om het aantal schaarse plekken vooral beschikbaar te 
hebben voor organisaties die het geld niet hebben om deel te nemen aan de commerciële 
activiteiten zoals borden aan lantaarnpalen. Volgens hem is het verschil met het eerdere voorstel 
dat er toen sprake was van dat iedereen een vergunning zou moeten aanvragen en dat dit nu is 
vereenvoudigd naar een melding. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) bevestigt dit. Het is de intentie van GroenLinks om ondernemers 
uit te sluiten. De volgorde van aanpassingen is eerst de APV en vervolgens het beleid. Aan de 
prioritering is niets gewijzigd en deze werkt ook goed in de praktijk. 
 
De heer Rebel (CDA) concludeert dat de geest van Kees de Kok als initiatiefnemer van de APV 
nog rondwaart. Het CDA volgt de prioritering en deze loopt ook goed. De voorgestelde 
regelgeving leidt tot een grijs gebied en het CDA zal daarom tegen stemmen, ondanks alle 
waardering, tijd en moeite voor en van GroenLinks. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij voorgaande spreker. 
 
De heer Bource (SGP) constateert dat het in de praktijk eigenlijk goed werkt. Hij denkt dat dit niet 
moet worden opgenomen in de APV, maar dat duidelijk gemaakt moet worden dat de spandoeken 
niet zijn bedoeld voor commerciële doeleinden. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt zich juist af waarom zoiets kleins niet opgenomen zou 
kunnen worden in de APV. Het kan geen kwaad om de prioritering nog eens duidelijk te maken. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat het inderdaad om een kleine aanpassing gaat, maar 
volgens GroenLinks wel om een noodzakelijke. De zaken zijn op dit moment niet geregeld zoals 
ze zouden moeten zijn. Er gaat inderdaad veel goed, maar het gaat erom dat wordt geregeld wat 
niet goed gaat. Op dit moment is er geen grond om te handhaven en dit is wel wenselijk. 
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Het initiatiefvoorstel wordt verworpen met 8 stemmen voor van de fracties van GroenLinks, PvdA 
en ChristenUnie en 19 stemmen tegen van de overige fracties. 
 

18. Vragenuur 
De heer Lekkerkerker (D66) heeft begin november vragen ontvangen over het aanmelden van 
medewerkers voor het stembureau. Navraag heeft geleerd dat er een bestand is van circa 350 
mensen die dit op zich nemen en dat op dit moment geen extra ondersteuning nodig is en als dit 
wel het geval zou zijn, er een advertentie zal worden geplaatst. Vorige week zag hij echter opeens 
een advertentie op de website van werken voor Gooi, Vecht en Eem en vandaag in de Omrooper 
voor medewerkers voor stembureaus. Hij is benieuwd wat er tussen begin november en nu is 
veranderd. Kan het college aangeven of er in Huizen geen tekort dreigt. 
 
Burgemeester Meijer licht toe dat een aantal zaken elkaar hebben gekruist wat wordt veroorzaakt 
door nieuwe regels, uitvoeringen en implementatie die deels landelijk en deels lokaal spelen. In 
Huizen is altijd een bestand van stembureaumedewerkers van 350 mensen geweest. Het nadeel 
van een dergelijk bestand is dat wanneer er minder mensen nodig zijn bij verkiezingen, een aantal 
enthousiaste mensen teleurgesteld moet worden. Hierom is een aantal jaar geleden besloten dat 
het bestand niet meer wordt aangevuld met nieuwe mensen. Vanaf oktober, november speelt 
echter een nieuwe aanpak van het rijk. Niet alleen moeten er meer mensen op een bureau zitten 
in het kader van de Covid-19 bepalingen, maar ook moeten extra dagen worden ingevuld – de 
maandag en de dinsdag – met waarschijnlijk vier bureaus. Daarnaast is recent bekend geworden 
dat mensen van boven de zeventig een briefstembewijs ontvangen per post en deze moeten apart 
worden geteld. Van de groep medewerkers die overblijft is een aantal reserve. Hierdoor wordt op 
een lager aantal uitgekomen dan gewenst en daarom is een advertentie geplaatst. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) vraagt of hij de vragenstellers kan verwijzen naar de vacature. 
 
Burgemeester Meijer zou dit zeer op prijs stellen en voegt hieraan toe dat de eerste vijf mensen 
die zich naar aanleiding van deze raadsvergadering aanmelden een persoonlijke kerstkaart van 
hem krijgen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter (de heer Meijer) heropent de vergadering. 
 
Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Rebel 
 

5.1 Mededeling wethouder Rebel over verzoek gemeente Laren om uitvoering 
van belastingtaken over te nemen 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is verheugd dat het college taken van de 
buurtgemeenten wil gaan uitvoeren en zij begrijpt dat de regie op deze taken voor Laren, samen 
met Blaricum eenvoudiger wordt. Heeft de gemeente capaciteit om deze werkzaamheden uit te 
voeren? 
 
Wethouder Rebel zegt dat als het lopende onderzoek uitwijst dat Huizen inderdaad de 
belastingtaken voor Laren en Blaricum gaat uitvoeren, dit zal betekenen dat er meer formatie 
nodig is en het is duidelijk gemaakt dat de kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij 
gemeenten waarvoor de taken worden uitgevoerd. 
 

12. Milieuprogramma 2021-2025 
De heer Gencer (PvdA) stelt dat de PvdA in de commissie al heeft aangegeven in te kunnen 
stemmen met het Milieuprogramma 2021-2025 waarmee alle milieuprojecten die het college wil 
uitvoeren worden geborgd en dat de benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld. 
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In de commissie is gerefereerd aan de initiatieven van Road2Work, een project dat koppelkansen 
creëert voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een waardevol project dat 
veel mogelijkheden biedt binnen de milieuprojecten. De PvdA pleit ervoor om dit concept mee te 
nemen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stemt in met het Milieuprogramma. 
 
De heer Bource (SGP) kan ook instemmen met het Milieuprogramma en ook met het 
Jaarprogramma. 
 
De heer Schröder (D66) memoreert dat D66 het mee teruggenomen heeft naar de fractie, omdat 
er zorgen zijn over de financiële component van het Milieuprogramma. Desalniettemin vindt D66 
het belangrijk dat het Milieuprogramma wordt uitgevoerd en tegelijkertijd wil meegeven om ook in 
de toekomst goed naar de financiën te kijken. D66 kan instemmen met het programma. 
 
De heer Woudsma (CDA) zegt dat CDA al akkoord is gegaan in de commissie en de wethouder 
heeft gecomplimenteerd met het mooie samenvattende document. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) kan instemmen met het voorstel. 
 
De heer Ribberink (VVD) kan instemmen met het voorstel. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) is ook akkoord. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is blij met het ambitieuze programma, maar er liggen ook grote 
uitdagingen met betrekking tot de circulaire economie en de energietransitie. De ChristenUnie 
stemt in. 
 
Wethouder Rebel dankt voor de brede steun voor het Milieuprogramma. De zorgen van D66 met 
betrekking tot de financiële component zijn begrijpelijk. Op dit moment zit in de reserve ongeveer 
€ 400.000, waar € 150.000 vanaf gaat. Het is nog niet precies bekend welke plannen voor de 
jaren na 2021 ingebracht zullen worden. Als het college en de raad concluderen dat er heel goede 
plannen zijn, maar eigenlijk te weinig budget beschikbaar is, zal het college met een goed 
financieel voorstel komen. 
Road2Work is een zeer waardevol en goed initiatief. Het was eigenlijk meer passend geweest om 
dit voorstel in te brengen ten tijde van de Grondstoffenvisie. Dan had er een mooie verbinding 
gemaakt kunnen worden tussen de circulaire economie en werkgelegenheid als een van de 
koppelkansen. Op dit gebied gebeurt echter al heel veel en er zal bekeken worden of Road2Work 
hier onderdeel van uit kan maken. 
 
De heer Gencer (PvdA) is eens met de wethouder dat het eerder ingebracht had kunnen worden, 
maar hij wil het in ieder geval als boodschap meegeven. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

13. Begrotingsactualisering 2020-2024 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) zegt dat Leefbaar Huizen instemt met de actualisering met 
uitzondering van beslispunt 1. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stemt ermee in. 
 
De heer Holtslag (VVD) memoreert dat in de commissie uitvoerig is gesproken over beslispunt 2, 
het overhevelen van de egalisatiereserve naar de algemene reserve. Als uit de milieupot 
€ 147.000 moet worden opgenomen, dan rijst de vraag of de egalisatiereserve niet overgeheveld 



 

 

 
  
Datum: 10-12-2020      Blad: 20 

 

 

had kunnen worden naar de milieupot. Hij is hier echter achteraf pas op gekomen en zal geen 
amendement indienen, maar hij hoort wel graag waarom dit niet gebeurt. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) leest dat er voor het overgrote deel sprake is van het 
doorschuiven van restantbudgetten naar 2021. Dorpsbelangen Huizen vraagt zich af waarom 
zoveel wordt doorgeschoven. Wat is de reden dat het werk niet wordt uitgevoerd? Eerder heeft 
Dorpsbelangen Huizen vragen gesteld over werkzaamheden aan een gemaal op de Voormaat. 
Deze zouden worden uitgevoerd, maar ook dit is niet gebeurd. Wat zijn de consequenties van het 
niet volgens de onderhoudsplanning werken? 
Voor de zaterdagmarkt wordt een bedrag van € 51.000 extra beschikbaar gesteld. Hiertegenover 
zouden lagere lasten staan vanwege het vervallen van de jaarlijkse subsidie voor evenementen 
van in totaal € 40.000. Deze zin bevreemdt haar. 
De Naarderstraat 66 is 25 jaar geleden voor 3 miljoen gulden aangekocht. Dorpsbelangen Huizen 
heeft er altijd voor gepleit dat dit verkaveld moet worden om het geld terug te halen. Dit is niet 
gebeurd en het is zeer teleurstellend dat er een gesubsidieerd flatgebouw wordt neergezet. Een 
gemeente als Blaricum biedt zelfs stukken grond aan waarop kan worden geboden. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) meent dat de Naarderstraat 66 destijds voor 
1,6 miljoen gulden is aangekocht. 
 
Wethouder Rebel licht met betrekking tot de Naarderstraat 66 toe dat de verkoop van start is 
gegaan en dat de besluitvorming in een eerder stadium heeft plaatsgevonden. De financiële 
consequenties worden op dit moment voorgesteld binnen de begrotingsactualisering. 
Budgetten worden jaarlijks bij de begrotingsactualisering in december doorgeschoven en jaarlijks 
wordt een vraag naar aanleiding hiervan hetzelfde beantwoord, namelijk dat de uitvoering van een 
aantal projecten nog niet volledig is opgestart dan wel is uitgevoerd. 
Het bedrag voor de zaterdag en het bedrag van subsidie voor evenementen heeft niets met elkaar 
te maken. 
De raad zou kunnen besluiten dat een bedrag voor het Milieuprogramma 2021 uit de 
egalisatiereserve zou moeten komen, maar eerder is afgesproken dat zaken die in het 
Milieuprogramma worden uitgevoerd, ten laste worden gebracht van het milieubeleid. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft ook geconcludeerd dat de zaterdagmarkt en de 
evenementen niets met elkaar te maken hebben, maar het wordt geformuleerd alsof de zaken zijn 
gerelateerd. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) memoreert dat het niet volledig besteden van bedragen ook een 
aandachtspunt van de accountant is geweest. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zal met het voorstel instemmen, met uitzondering van 
beslispunt 1. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen, waarbij de fracties van Leefbaar Huizen en 
Dorpsbelangen Huizen tegen beslispunt 1 stemmen. 
 

14. Tarieven OZB, reisdocumenten en rijbewijzen 2021 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stemt in met de beslispunt 3. Leefbaar Huizen stemt niet in 
met beslispunten 1 en 2. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vraagt waarom het tarief van een identiteitsbewijs 
voor personen boven de 18 jaar met bijna 10% is verhoogd. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich bij deze vraag aan en zij voegt eraan toe dat 
het zelfs meer dan 10% is. 
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De eigenaren van woningen worden met de voorgestelde maatregelen onevenredig hard getroffen 
terwijl de gebruikers van woningen worden ontzien. Dorpsbelangen Huizen denkt dat de 
verhoging van onroerend zaakbelasting niet nodig is, omdat er andere manieren zijn om geld 
binnen te halen. Volgens het coalitieakkoord moeten lasten voor inwoners en bedrijven laag 
blijven, maar daar is dus geen sprake van. Het college zou zich zakelijker moeten opstellen. 
 
Wethouder Rebel stelt dat voor tarieven van reisdocumenten en rijbewijzen wordt aangesloten bij 
de maximale tarieven zoals door de rijksoverheid worden vastgesteld. 
In de Begrotingsraad van 5 november jl. is de OZB-verhoging uitgebreid besproken en ook over 
de noodzaak om uiteindelijk het perspectief in 2024 weer sluitend te krijgen. Dorpsbelangen 
Huizen was hierbij niet aanwezig en op dit moment heeft de wethouder geen enkele behoefte om 
hier op in te gaan. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat Dorpsbelangen Huizen zich aan de 
coronaregels heeft gehouden. De heer Driessen en zij waren om medische redenen niet aanwezig 
en hadden geen stemrecht. Dit is de reden dat Dorpsbelangen Huizen niet heeft meegedaan aan 
deze vergadering. Graag was ook vanavond hybride mee vergaderd. 
 
De voorzitter stelt dat het verdere betoog van mevrouw Rebel buiten de orde van het onderwerp 
is. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stemt in met beslispunt 3. Met beslispunten 1 en 2 kan 
Dorpsbelangen Huizen niet instemmen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat de ChristenUnie ook niet blij was met de bezuinigingen, 
maar concludeert dat uiteindelijk ook het besluit is genomen om ook aan de inkomstenkant te 
werken zodat minder bezuinigd hoeft worden. ChristenUnie kan daarom van harte instemmen met 
het voorstel. 
 
Het voorstel is unaniem aangenomen, behoudens de stemmen van Leefbaar Huizen en 
Dorpsbelangen Huizen tegen beslispunten 1 en 2. 
 
Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Boom 
 
De voorzitter inventariseert of de vergadering vanavond wordt voortgezet of op de reservedatum 
moet worden voortgezet. Hij concludeert dat de meerderheid vanavond verder wil vergaderen. 
Mevrouw Rebel verlaat hierna de vergadering 
 
 

5.4 Beantwoording door het college op de raadsvragen van mevrouw Van Deutekom (CDA) 
     over Havenstraat 285 

Mevrouw Van Deutekom (CDA) mist naar aanleiding van het antwoord op vraag 3 over de 
stedenbouwkundige visie, de kaders waarbinnen initiatiefnemers plannen kunnen indienen. Een 
bestemmingsplan is niet alles bepalend en in de omgeving wordt inmiddels al flink gebouwd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of aan initiatiefnemers die het CDA ziet, ook wordt 
gevraagd om te bouwen via het 1/3-1/3-1/3-principe. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) zegt dat deze vraag gesteld kan worden, maar ook hiervoor zijn 
kaders nodig. 
 
Wethouder Boom licht toe dat het stedenbouwkundig kader een heel uitgebreide afweging is die 
wordt gemaakt door professionals waarin zeer veel elementen van belang zijn. De meeste 
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aanvragers informeren waar ze terecht kunnen om de randvoorwaarden door te spreken naar 
aanleiding waarvan de initiatiefnemer ervoor kan kiezen om een aanvraag in te dienen waarna 
deze stedenbouwkundig wordt getoetst. 
 

5.5 Beantwoording door het college op de raadsvragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) 
over het speeltuinenbeleid 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) dankt de wethouder voor de beantwoording en zij is blij met het 
voorgenomen gesprek met de stichting Gehandicapte kind. 
 

5.7 Beantwoording door het college op de raadsvragen van de heer Woudsma(CDA) 
over onderzoek verhuizing RWZI 
De heer Woudsma (CDA) is benieuwd of renovatie en nieuwbouw allebei opties zijn of dat er 
helemaal op nieuwbouw wordt gericht. 
 
Wethouder Boom citeert uit het antwoord: “In het overleg van 3 december is afgesproken dat wij 
middels een memo vanuit AGV bestuurlijk worden betrokken bij het proces. Dit is vergelijkbaar 
met het voorgestelde proces in Blaricum. Er is ook een wens vanuit AGV om na ontvangst van de 
memo met de drie partijen bestuurlijk om de tafel te zitten”. Hieruit blijkt dat er bestuurlijk nog geen 
uitgangspunt is bepaald. 
 

15. Oprichting SRO Huizen BV 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) deelt mee dat Fractie Transparant Huizen zeer 
enthousiast is over de samenwerking en hij spreekt de hoop uit dat dit zeer snel zijn uitwerking zal 
krijgen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft naar aanleiding van corona een zorgpunt waarvan zij 
hoopt dat de wethouder hier een toelichting op kan geven. Er wordt op een ander moment gestart 
dan eerder was gepland. De ruimtes worden minder gebruikt dan was voorzien, opties voor 
verhuur zijn anders. Wat betekent dit voor de samenwerking? Evalueert de wethouder een extra 
moment van evaluatie om vinger aan de pols te houden? Hoe staat de andere partij in de 
samenwerking in tijden van corona? 
 
Wethouder Boom memoreert dat deze vragen in de commissie zijn besproken, met uitzondering 
van de vraag over een eerdere evaluatie. Dat is volgens hem niet overwogen. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
16. Verklaring van geen bedenkingen twee onder een kap woning De Ruyterstraat 18 

De heer Bource (SGP) is blij met de aanpassingen en vindt het een passend plan. Hij kijkt uit naar 
de realisatie. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat in de commissie nog geen advies is afgegeven, omdat er 
nog een toelichting zou komen over vergunningvrij bouwen en dakkapellen. Deze is ontvangen en 
dit blijkt mogelijk. De ChristenUnie vindt dat rekening gehouden moet worden met de verdichting 
in het Oude Dorp. Meer bouwen dan vastgelegd in het bestemmingsplan is ongewenst en bij het 
vaststellen van het bouwvlak zou met dit soort aspecten rekening gehouden moeten worden. 
Het is goed dat de initiatiefnemer en de gemeente op hun schreden zijn teruggekeerd en de heer 
Doorn spreekt de hoop uit dat het betrekken van omwonenden in de toekomst steeds beter en 
tijdiger zal gebeuren en zal hierbij vinger aan de pols houden. ChristenUnie kan instemmen met 
het voorstel. 
 
De heer Schröder (D66) sluit zich aan bij de heer Doorn. 
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Wethouder Boom heeft de heer Doorn horen zeggen dat de raad in het vervolg rekening moet 
houden met verdichting. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) denkt dat dit aan het college is en dat hiermee bij de voorbereiding 
van een stuk rekening moet worden gehouden. Bij nieuwe initiatieven zal bekeken moeten worden 
hoe verdichting in praktische zin kan worden voorkomen door een perceel tot het maximale en 
zelfs meer te bebouwen. 
 
Wethouder Boom neemt de suggestie met beide handen aan en hij is het volmondig eens met de 
heer Doorn. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
17. Grondoverdracht nabij Plaveenseweg 

De heer Gencer (PvdA) memoreert dat de PvdA het standpunt in de commissie heeft 
voorbehouden door het mee terug te nemen naar de fractie. De heer Honing heeft geprobeerd 
ook naar alternatieven te kijken die ook voordelen voor de gemeente zouden kunnen opleveren. 
Hierbij heeft hij VVBE genoemd, Vereniging van Belanghebbenden en hierop heeft de wethouder 
aanvullende informatie gestuurd. Het uitgangspunt van de PvdA was om in de toekomst breder te 
kijken. Wat betreft het voorliggende raadsvoorstel heeft de PvdA geen wensen of bedenkingen. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft ook het raadsvoorstel in de commissie mee 
teruggenomen. Hij dankt de wethouder voor de extra informatie, maar deze heeft Dorpsbelangen 
Huizen niet kunnen overtuigen waarom de kosten voor de gemeente zijn en daarom zal niet 
worden ingestemd met het voorstel. 
 
De heer Schröder (D66) kan instemmen met het voorstel. Uit de informatie van de wethouder blijkt 
dat hij niet bekend is met de constructie van de VVBE, maar dat is gekozen voor de huidige 
variant om bepaalde redenen. De vraag is waarom voor een variant is gekozen, zonder dat de 
constructie bekend is. 
 
Wethouder Boom gaat ervan uit dat het college de juiste variant heeft gehanteerd. Wellicht is in de 
afweging de variant van VVBE nooit gehanteerd, omdat de variant die wordt gehanteerd altijd 
voldoende voldoet. 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 2 stemmen tegen van Dorpsbelangen Huizen en 25 
stemmen voor van de overige fracties. 
 

18. Vragenuur 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) dankt de wethouder voor de zeer snelle aanpak van 
het probleem op de Havenstraat met betrekking tot de twee parkeerplaatsen. Doordeweeks werkt 
dit volgens bewoners zeer goed, maar op vrijdag en zaterdag niet. Mensen parkeren hier dan toch 
regelmatig. Is het college bereid om hier eventueel een bord te plaatsen dat duidelijk maakt dat 
deze twee parkeerplaatsen niet bestemd zijn voor parkeren en dat hier een wegsleepregeling van 
toepassing is? 
Op Delta ter hoogte van de Kamperfoelieschool is op 7 december jl. een auto in de hekken 
gereden. Zelfs met een snelheid van 30 km per uur slipt de auto ingeval een nat wegdek. Is het 
college bereid om dit probleemgebied net zo voortvarend aan te pakken als op de Havenstraat is 
gebeurd en zou hier eventueel een breed zebrapad aangelegd kunnen worden en een lichte 
verhoging in de weg met haaientanden, zodat echt vaart wordt geminderd? 
 
Wethouder Boom kan melden dat op dit moment door de verkeerskundigen hard wordt gewerkt 
aan het ontwerpen van een oplossing. Aangezien het een doorgaande weg betreft, kan er geen 
30 km-zone worden gemaakt en kunnen geen grote obstakels worden aangebracht. Deze week 
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zijn wel betonblokken rond het schoolterrein geplaatst ter beveiliging. Dit is een noodoplossing en 
er wordt zo spoedig mogelijk gewerkt aan de realisatie van een verkeerskundig betere oplossing. 
Het is de enige basisschool die aan een doorgaande weg ligt. 
Met betrekking tot de vraag over de twee parkeerplaatsen wordt op dit moment nagedacht over 
welk bord hier kan worden geplaatst. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vraagt zich nog af of de gemeente, ingeval van een 
ernstig ongeluk, juridisch aansprakelijk is op het moment dat bekend is dat het een heel gevaarlijk 
punt is. 
 
Wethouder Boom stelt dat de gemeente hiervoor niet aansprakelijk is, tenzij er sprake is van 
nalatigheid in de wijze waarop de weg is vormgegeven. Veiligheid werkt overigens twee kanten 
op. De automobilist moet hier ook aan meewerken. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft een mededeling gezien van een collegebesluit 
beëindiging erfpacht aan de Zomerkade. Zijn er nog meer gebieden in Huizen waar erfpacht op 
rust, maar die nog niet in gebruik of ontwikkeld zijn? Indien dit het geval is, zijn deze ook terug te 
kopen en wat zouden de eventuele kosten hiervoor zijn? 
 
Wethouder Boom kent op dit moment geen gevallen van gebieden waar ook erfpacht op rust. Dit 
impliceert dat de overige vragen niet van toepassing zijn. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of het niet bekend is bij de gemeente. 
 
Wethouder Boom antwoordt dat het wel bekend is wat in erfpacht is, maar er is niet bekend – 
nadat de erfpacht is uitgegeven – in welk stadium de exploitatie die al dan niet bij de erfpacht 
hoort tot stand is gekomen. Tenzij het, zoals in het geval van de Zomerkade, naar voren is 
gekomen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vraagt of het klopt dat de boa’s van de gemeente op Oudjaarsavond 
slechts tot 22.00 uur in de wijk aanwezig zijn. Als dit het geval is, kan de wethouder dan aangeven 
waarom hiertoe is besloten? Tijdens de jaarwisseling worden ook beveiligers ingezet. Hoe zijn 
deze toegerust en wat zijn hun bevoegdheden? 
 
Wethouder Boom licht toe dat de boa’s in Huizen worden ingezet conform een beleidsnota. Er is 
afgesproken dat zij niet worden ingezet op moment dat er risico is op gevaarzetting door 
bijvoorbeeld overmatig drugsgebruik. In de praktijk betekent dit dat zij voor 22.00 uur van de straat 
moeten zijn. Met oud en nieuw kan de situatie anders kan zijn dan waar boa’s voor worden 
ingezet conform de eerder genoemde beleidsnota en daarom zullen zij reeds om 20.00 uur de 
straat verlaten. In de periode voorafgaand aan oud en nieuw maken zij veel extra uren om zo veel 
mogelijk overlast tegen te gaan. Vanaf 20.00 worden externe toezichters ingezet, mensen van een 
professioneel bedrijf die de ogen en oren van de politie zijn. Ze zijn uitgerust met 
communicatiemiddelen, ze werken in duo’s en hebben eigenlijk alleen als taak waarnemen en 
waarschuwen. De politie wordt ingeschakeld op het moment dat dat volgens hen nodig is en 
wanneer er gevaarzetting dreigt te ontstaan waarvan het onwenselijk is om toezichthouders aan 
bloot te stellen. 
 
De voorzitter dankt de raad voor de discipline die hem de gelegenheid geeft om nog net een 
drankje te nemen op de gezondheid van zijn dochter die vandaag jarig is. 
Het is een bijzonder jaar waarvan het de hoop en verwachting is dat een volgend jaar anders zal 
zijn. Hij wenst iedereen ondanks de maatregelen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
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Sluiting 
 
De voorzitter verzoekt om een moment van aandacht en sluit de vergadering om 23.35 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2021 

 
 
 
 

De voorzitter,         De raadsgriffier, 


