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Notulen van de openbare raadsvergadering, gehouden op 6 juni 2019 
 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.15 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 
 

 

Aanwezig: 
26 raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 
• VVD-fractie: 

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

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

• 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: 
mw. F.F.H van der Kleij, F.E.R. Koning 

 
• SGP-fractie: 

R.J.C. Bource (fv) 
 

Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, voorzitter 
• Mw. J.H. Prins (voorzitter bij agendapunt 5.1) 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
 
Afwezig: 
R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen) 
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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment stilte. 
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen). 
 
2. Vaststelling agenda 
Mevrouw Prins (VVD) brengt een motie vreemd aan de dag (M1) in: Toevoeging flex-standplaats aan 
de zaterdagmarkt. 
 
De motie wordt onder agendapunt 11 aan de agenda toegevoegd. 
 
De agenda wordt hiermee vastgesteld. 
 
3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 mei 2019 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 9 mei 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken 
 
4.1 Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen 
Mevrouw Van Werven (D66) verzoekt om brief 6, brief van UN woman Nederland met verzoek om 
deelname aan Orange the worldcampagne tegen geweld tegen vrouwen te verplaatsen naar rubriek 
E. Het blijkt dat in Nederland 45% van de vrouwen op een of andere manier in aanraking komt met 
geweld. D66 vindt het belangrijk om hier als college, raad en maatschappelijke organisaties bij stil te 
staan en waar mogelijk bewustwording te creëren. 
 
Mevrouw Prins (VVD) stemt hiermee in en suggereert om de brug bij de Aanloophaven oranje te 
verlichten. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) sluit zich bij beide suggesties aan. Zij denkt zelfs aan een oranje 
gemeentehuis. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) steunt de voorstellen en stelt dat de 16 dagen om mensen te 
mobiliseren niet alleen belangrijk zijn voor vrouwen. Er zijn ook acties om geweld tegen gender aan te 
pakken. 
 
De heer Rebel (CDA) steunt alle voorstellen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) steunt alle voorstellen. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij voorgaande sprekers. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) is akkoord met het voorstel om het onderwerp naar rubriek E te 
verplaatsen. 
 
De heer Bource (SGP) heeft niet specifiek de behoefte om het onderwerp breed neer te zetten in 
Huizen. Het aandacht vragen en tegengaan van geweld is echter belangrijk en daarom stemt de SGP 
in met verplaatsing naar rubriek E. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat de stuurgroep tegen huiselijk geweld en kindermishandeling wordt 
vormgegeven. Op dit moment wordt gewerkt aan het regionale actieprogramma ‘Geweld hoort 
nergens thuis’. Hij zal contact opnemen met de agendacommissie over de manier waarop dit in de 
commissie kan worden behandeld en hij neemt de suggesties van de raad mee. 
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4.2 Ingekomen stukken rubriek B, preadvies in handen van het college 
Geen opmerkingen. 
 
4.3 Ingekomen stukken rubriek C, afhandelen door het college 
Geen opmerkingen. 
 
4.4 Ingekomen stukken rubriek D, afhandelen door college; kopie van de antwoordbrief 

naar de raadsleden 
Geen opmerkingen. 
 
4.5 Ingekomen stukken rubriek E, behandelen in de commissie, daarna voorleggen aan de 

raad 
Geen opmerkingen. 
 
4.6 Ingekomen stukken rubriek F, behandelen samen met raadsvoorstel over dit onderwerp 
Geen opmerkingen. 
 
4.7 Ingekomen stukken rubriek G, afhandelen zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld 
Geen opmerkingen. 
 
5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college 

en de burgemeester 
 
5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer de heer Meijerman 

(VVD) over fusie streekarchieven 
De voorzitter draagt het voorzitterschap voor agendapunt 5.1 over aan mevrouw Prins. 
 
De heer Meijerman (VVD) constateert naar aanleiding van de beantwoording van vraag 6 dat het 
college geen uitspraak doet over de termijn waarop de nieuwe business case gereed zal zijn. Hij 
vraagt of de burgemeester het met wethouder Hendriks van Gooise Meren eens is dat het voorstel 
hiervoor verwacht kan worden in de loop van 2019. Het antwoord op vraag 5, wat de betrokken 
gemeenten willen bereiken, is niet helemaal duidelijk. Hij hoopt dat hij er vanuit kan gaan dat 
voortgaande of zelfs versnelde digitalisering en een betere bereikbaarheid van de archiefbestanden 
tot de belangrijkste doelstellingen van de business case zullen behoren. 
 
Burgemeester Heldoorn onderschrijft ook de noodzaak van de fusie van de streekarchieven. Tot nu 
toe heeft alles met betrekking hiertoe plaatsgevonden tussen Gooise Meren en Hilversum. Huizen is 
hierbij niet betrokken. In de Gemeenschappelijke Regeling staat dat ingeval van opheffing beide 
partijen moeten instemmen en daarom zal Huizen bij dit proces betrokken moeten worden. Op 
7 maart 2018 is in de gemeenteraad van Gooise Meren een motie ingediend om Huizen aan te 
spreken over een hogere bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling van de archiefdienst terwijl in 
2016 de verdeelsleutel is vastgesteld. Huizen heeft aangegeven niet akkoord te gaan met een hogere 
bijdrage. Wethouder Hendriks heeft toegezegd het traject dat al was ingezet met Hilversum te zullen 
onderbreken en de andere gemeenten bij de nieuwe ronde te betrekken. Een uitnodiging hiervoor 
wordt afgewacht. 
 
De heer Meijerman (VVD) memoreert dat de wethouder van Gooise Meren de planning heeft 
genoemd in de Gooi- en Eemlander en hij vraagt of de burgemeester ook denkt dat de business case 
nog dit jaar zal komen. 
 
Burgemeester Heldoorn zegt dat hij hierover pas uitspraken kan doen op het moment dat er een 
verzoek komt vanuit Gooise Meren met eventueel een planning. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) constateert dat het college de VVV heeft geantwoord in 
plaats van de VVD. 
 
De heer Meijerman (VVD) heeft nog gevraagd of de burgemeester het ermee eens is dat versnelde 
digitalisering van het archief en een betere bereikbaarheid van de archiefbestanden belangrijk is in de 
verdere ontwikkeling van het streekarchief. 
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Burgemeester Heldoorn is dit met de heer Meijerman eens en daarom wordt de fusie van de 
streekarchieven ondersteund. 
 
5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Woudsma (CDA) en 

mevrouw Van Deutekom (CDA) over de lijst van nieuwe treinstations van ProRail 
De burgemeester neemt het voorzitterschap weer over. 
 
De heer Woudsma (CDA) wijst erop dat de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 pas over dertig jaar 
gereed zal zijn en hij pleit ervoor om te blijven kijken naar de verbinding van Huizen naar Utrecht en 
wenst het college veel succes in de lobby voor een treinstation langs de A27. 
 
Wethouder Boom zegt dat het treinstation is opgenomen in de Omgevingsvisie en daarmee uiteindelijk 
opgenomen zou kunnen worden in de planning. 
 
5.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Van der Kleij 

(Leefbaar Huizen) over beleid personen met verward gedrag en zorgmijders Huizen 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is benieuwd welke inwoners door de huisartsen en 
welzijnsmedewerkers zijn benaderd en of zij wel voldoende in contact komen met de omgeving en 
buurtbewoners van verwarde personen en zorgmijders en met mensen die aangifte of melding doen 
bij de politie. Er komen veel klachten over overlast die wordt ervaren door personen met verward 
gedrag en zorgmijders en er is onvrede over hoe deze problemen worden aangepakt. Hoewel 
mevrouw Van der Kleij weet dat er veel wordt gedaan aan de problemen, denkt zij dat het wenselijk is 
om een informatiebijeenkomst te houden waarin wordt uitgelegd hoe in bepaalde casuïstiek wordt 
gehandeld. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat het vervelend is als er overlast wordt ervaren door de door 
mevrouw Van der Kleij geschetste problemen. Bij het college zijn deze klachten echter niet 
terechtgekomen. Op signalen die wel worden ontvangen, wordt altijd actie genomen. Het 
interventieteam zit hier bovenop, maar resultaten zijn niet altijd zichtbaar in verband met de 
privacygevoelige informatie. Vanaf 2020 wordt het met de nieuwe Wet verplichte GGZ makkelijker 
voor burgers om een melding te doen. Om het draagvlak voor mensen met verward gedrag in Huizen 
overeind te houden, zal in een aantal bijeenkomsten worden gecommuniceerd waar mensen terecht 
kunnen met hun meldingen, wat hier vervolgens mee wordt gedaan en kan een algemene uitleg 
worden gegeven over hoe het interventieteam werkt. In de tussentijd wordt in regionaal verband 
gewerkt aan een eenvormig beleid en de verwachting is om hier kort na de zomer nadere informatie 
over te hebben. 
 
5.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Rebel (CDA) over wijk- 

en buurtraden 
De heer Rebel (CDA) leest in het antwoord dat het college de visie van het CDA deelt dat subsidies 
aan buurtverenigingen op een ordentelijke manier dienen plaats te vinden. Het CDA heeft begrip voor 
de constructie van 1276 en wijst erop dat een financiële tegemoetkoming voor het oprichten van een 
entiteit mogelijk is. Wordt de evaluatie nog voor besluitvorming aan de raad voorgelegd? 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat de evaluatie eind 2019 zal plaatsvinden en deze zal door de raad 
vastgesteld worden in de Nota burgerparticipatie. Met betrekking tot 1276 wijst hij erop dat een groot 
deel van het bedrag was bestemd voor geluidsapparatuur waarvan meer buurt- en wijkraden in de 
toekomst gebruik kunnen maken. Een deel van het budget voor 2019 is onder andere ook gebruikt 
voor festiviteiten rond de ophaalbrug en voor Optimist on Tour. 
 
6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
7. Hamerstukken 
 
7.1 Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 
Conform voorstel besloten. 
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7.2  Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep 
Conform voorstel besloten. 
 
8. Plan van aanpak gezondheidsbevordering 2019-2022, gemeente Huizen 
De heer Bource (SGP) vindt het voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik en het tegengaan van 
pesten belangrijk. Het is goed dat er op deze manier wordt ingezet op meer bewegen. De SGP stemt 
in met het voorstel. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is blij om in de notitie van de wethouder over lachgas te lezen dat dit 
komend jaar onderdeel zal worden van het preventiepakket van de Gezonde School. Daarnaast hoopt 
ze dat de landelijke aandacht voor het onderwerp tot concrete maatregelen zal leiden. De 
ChristenUnie kan instemmen met het voorstel. 
 
De heer Bartlema (VVD) zegt dat het plan van aanpak is besproken in de commissie Sociaal Domein 
waarbij de wethouder de gestelde vragen uitgebreid heeft beantwoord. De VVD stemt in met het 
voorstel. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) is heel enthousiast over het plan van aanpak waarin de focus ligt op 
ondersteuning. De speerpunten en acties sluiten mooi aan bij het CDA. Tijdens de commissie is 
aandacht gevraagd voor de buurtsportcoaches en vanaf deze plaats wordt nogmaals aandacht 
gevraagd voor pestgedrag en eenzaamheid. Het CDA stemt in met het voorstel. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft er vertrouwen in dat met de brede benadering van 
positieve gezondheid een stap voorwaarts wordt gemaakt. GroenLinks onderstreept het belang van 
sociale veiligheid op school en is blij met de pilot van één of enkele scholen. Ook is het positief dat 
Huizen aan de slag gaat om de seksuele gezondheid van jongeren op peil te houden en voor 
bepaalde groepen te verbeteren. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat jongeren leren hoe ze 
veilig en respectvol online kunnen zijn en dat ze worden getraind in weerbaarheid. Het is een goede 
ontwikkeling dat Huizen op weg is naar rookvrij, maar mevrouw Van den Berge hoopt op maatwerk. Zij 
is benieuwd hoe de handhaving wordt vormgegeven en denkt dat voorlichting een belangrijke factor 
is. Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, is aanzienlijk gestegen en daarom is inzet op gerichte 
preventie van groot belang. GroenLinks heeft veel vertrouwen in het plan dat voorligt. 
 
College 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat het college zeer gemotiveerd is om vol in te zetten op preventie en 
vroegsignalering en op een gezond Huizen. Dit geldt ook voor pesten waarvoor onder andere met het 
onderwijs in gesprek wordt gegaan. Met betrekking tot de buurtsportcoach wordt samen met 
wethouder Boom een nieuw plan gemaakt dat vanaf januari 2020 zal worden ingezet. Het huidige plan 
is met een halfjaar verlengd en het is de bedoeling om betere afspraken te maken over meetbare 
resultaten. Dit plan zal worden getenderd. Het plan van aanpak wordt voor een deel al uitgevoerd, 
zoals blijkt uit het strenge rookbeleid bij de Sijsjesberg. Vanaf de zomer 2019 wordt begonnen met het 
ophangen van nieuwe bordjes voor de spelregels die op speelplaatsen gelden. De wethouder zal 
ervoor zorgen dat de raad hiervan een voorbeeld krijgt. Aandacht voor seksuele gezondheid heeft 
geleid tot een spreekuur dat zeer goed wordt bezocht. De tekorten op de jeugdzorg zijn zeer groot en 
het kabinet heeft veel geld uitgetrokken om de tekorten te bestrijden, maar dit heeft niet kunnen 
voorkomen dat het gemeentefonds krimpt. Zodra de gevolgen voor Huizen duidelijk zijn, zal de raad 
hierover geïnformeerd worden. Juist vanwege de beperkte middelen zijn preventie en vroegsignalering 
nog belangrijker geworden. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met het plan van aanpak gezondheidsbevordering. 
 
9. Zienswijze begroting 2020 en bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat Dorpsbelangen Huizen niet akkoord gaat met de 
zienswijze. De instellingen die voor de gemeente of regio werken, willen zelf over de overschotten 
beschikken, maar ingeval van tekorten wordt wel bij de gemeente aangeklopt. Het principe voor 
Dorpsbelangen Huizen is echter dat alles wat over is, retour inwoners gaat. Een onafhankelijke 
controller heeft naar de stukken gekeken en deze heeft kritiek geuit. Dorpsbelangen Huizen vindt dat 
de gemeente ook regelmatig een onafhankelijke controller moet inzetten. 
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De heer Rebel (CDA) vraagt of Dorpsbelangen Huizen een verslag van de onafhankelijke controller 
naar de raad kan sturen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wil gezien de kosten niet nogmaals bij de controller 
aankloppen. Voor haar was het duidelijk dat de begroting niet helemaal juist was. 
 
De heer Rebel (CDA) hoopt dat Dorpsbelangen Huizen een volgende keer wanneer een 
onafhankelijke controller wordt ingezet, dit schriftelijk laat vastleggen en het deelt met de raad. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) begrijpt dat mevrouw Rebel van de onafhankelijke controller heeft 
gehoord dat er zaken in de begroting niet kloppen. Kan zij de raad aangeven waar de onjuistheden 
zitten? 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de vragen van de heer Rebel en de heer Doorn. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat er verkeerde optellingen zijn gemaakt. Daarnaast is 
de lay-out niet volledig doorgevoerd en waren de foto’s zo klein dat ze nauwelijks zichtbaar waren. 
 
Wethouder Rebel is benieuwd of de controller ook inhoudelijk of cijfermatig iets op de begroting heeft 
aangemerkt. Ook hij wil graag weten welke onjuistheden zijn aangetroffen in de begroting. 
De opvatting van Dorpsbelangen Huizen met betrekking tot resultaatbestemmingen is bekend. Zelf 
denkt hij niet dat de inwoners van Huizen verwachten dat alle reserves worden uitgedeeld met als 
gevolg dat er geen middelen zijn op het moment dat deze nodig zijn. 
 
De heer Holtslag (VVD) gaat via een stukje geschiedenis in op taken die zijn overgedragen vanuit de 
gemeente naar bovengemeentelijke organen. Dit gaat om verbonden partijen als Gooi en Vechtstreek, 
maar ook om de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, GNR, Sociale Werkvoorziening, Openbaar 
Vervoer en politietaken. De taak van de regio is primair uitvoerend en moet worden gestuurd en 
gecontroleerd door de gemeenteraden. Dit gebeurt gewoonlijk via zienswijzen, maar de vraag is of er 
geen directere democratische legitimatie nodig is voor de regio en hij is benieuwd hoe het college hier 
tegenover staat. De VVD vindt dat het belangrijkste uitgangspunt bij de vaststelling van besluiten dat 
er één stem per gemeente is. 
De VVD stemt graag in met de bestemming van het resultaat van 2018, omdat dit de juiste weg is: als 
iets bestemd wordt, moet dit via een begroting worden behandeld. Aangezien dat hier niet het geval 
is, zegt het college terecht dat het hierover apart in de begroting een stem wil hebben. 
Samenwerking in de regio is van groot belang en deze begroting verstrekt hiervoor voldoende 
middelen. De VVD kan ermee instemmen. 
 
Wethouder Rebel zegt dat de legitimatie waarover de heer Holtslag sprak onderdeel is van de 
discussie in het kader van de nieuwe regionale samenwerkingsagenda. Op 17 juni a.s. komt de raad 
bijeen om hierover te discussiëren en op 11 juli zal hierover een definitief standpunt worden bepaald. 
De voorstellen in de RSA gaan niet alleen over het voldoen aan de informatieplicht richting de raden, 
maar ook om de instelling van raadscommissies, het meer in positie brengen van een super-
wethouder en een regiopodium. Zolang de discussie over het overhevelen van bevoegdheden en de 
instrumenten ten behoeve van het versterken van de democratische legitimatie nog niet voldoende is 
uitgekristalliseerd, meent het college dat deze nog geen onderdeel zou moeten uitmaken van de RSA. 
Het college wil in eerste instantie inzetten op een goede inhoudelijke nieuwe regionale 
samenwerkingsagenda en de wethouder ziet uit naar de behandeling hiervoor in de komende twee 
raden. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft bij teruggave van de reserves niet gesproken over de 
gemeentelijke begroting en reserves, maar over de begroting van de regio Gooi en Vechtstreek. Het 
gaat hierbij over een positieve jaarrekening waarbij allerlei bestemmingen worden bedacht waarvoor 
de reserves worden ingezet. Dit betekent buffers vormen waarvoor geen toestemming van de 
gemeente of de regio nodig is om het geld uit te geven. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat er een begroting voorligt waarin wordt beschreven wat 
waaraan wordt uitgegeven. Het geld waar mevrouw Rebel naar verwijst, is onder andere deels 
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bestemd voor versterking van het weerstandsvermogen. Op het moment dat de regio het geld wil 
gebruiken, is een aanpassing van de begroting nodig die door de gemeente moet worden 
goedgekeurd. De ChristenUnie kan instemmen met de zienswijze. 
 
De heer Holtslag (VVD) denkt dat de onafhankelijke controller mevrouw Rebel wellicht ook heeft 
gewezen op de lage solvabiliteit bij de regio. Dit onderwerp is behandeld in de commissie en hij heeft 
van de wethouder begrepen dat dit bewust wordt gedaan, zodat de eigen reserves niet te hoog 
worden in de regio omdat deze vrij ter beschikking van het bestuur staan. De gemeenteraden willen 
juist controle houden via de begroting op de bestedingen. 
De uitleg van de wethouder over de volgordelijkheid van het eerst inrichtingen van de RSA begrijpt de 
heer Holtslag, maar hij benadrukt dat het belangrijk is om hier op termijn iets mee te doen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) is het ermee eens dat de reserves en het 
weerstandsvermogen zo laag mogelijk gehouden moeten worden. 
 
Wethouder Rebel stelt dat het college het idee heeft om de knip te maken, dit is niet op initiatief van 
de regio die het liever tegelijkertijd doet. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat de fractie van Dorpsbelangen Huizen kan 
instemmen met c en d en het voorstel onder nummer 2. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord is met de zienswijze waarbij wordt aangetekend dat 
Dorpsbelangen Huizen tegen beslispunt 1 stemt. 
 
10. Vragenuur raadsleden 
Er zijn geen vragen. 
 
11. Motie toevoeging flex-standplaats aan zaterdagmarkt 
Mevrouw Prins (VVD) meldt dat de motie mede wordt ingediend door CDA, PvdA en D66. In de vorige 
raadsvergadering heeft zij gevraagd of het mogelijk was flexibele plaatsen in te voeren bij de markt. 
De motie draagt het college op om dit, in overleg met de marktcommissie, mogelijk te maken waarbij 
op vrijdag – bij meerdere aanmeldingen - door middel van een digitale loting bekend wordt wie de plek 
mag innemen. Een andere opdracht is om dit na een jaar te evalueren. Graag hoort mevrouw Prins op 
welke termijn een en ander kan worden gerealiseerd. De motie draagt het college op om: 
 

1. in overleg met de marktcommissie zo snel als haalbaar komen tot een aanpassing van het 
marktreglement, inhoudende de toevoeging van een regeling op basis waarvan ten minste 
ook één zo te noemen flex-standplaats op de zaterdagmarkt beschikbaar komt, waarvoor 
belangstellenden zich uiterlijk tot 12.00 uur op de vrijdag, dus de dag voor de marktdag, 
kunnen aanmelden en die op vrijdag om 12.00 uur wordt toegewezen, door loting als er 
meerdere belangstellenden voor zijn; 

2. de commissie Fysiek Domein informeren over de nieuwe regeling en het moment waarop 
die van kracht wordt; 

3. een jaar na invoering de nieuwe regeling te evalueren en de uitkomsten en conclusies  
ervan te bespreken met de commissie Fysiek Domein. 

 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) begrijpt dat er op dit moment op de markt alleen vaste plaatsen zijn. 
 
Mevrouw Prins (VVD) bevestigt dit. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt of er voorbeelden zijn van hoe het voorstel op andere plekken 
in Nederland werkt. Is ook voorzien dat wanneer iemand de plek toegewezen krijgt, er een 
afneemplicht is? 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich aan bij deze laatste vraag. Hij meent dat 
vrijdagmiddag 12.00 uur krap is voor de markt vanaf zaterdag 08.00 uur. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft nog niet nagedacht over de uitvoering, maar zij denkt aan een 
onmiddellijke overschrijving van het bedrag van de huur van de plek. Zij heeft zich niet in andere 
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markten verdiept, maar zij zal dit in een later stadium zeker doen. Het idee is dat de markt door het 
verrassingseffect aantrekkelijker wordt. 
 
Wethouder Rebel erkent dat het goed kan zijn om meer flexibiliteit te creëren en het college ziet geen 
belemmering om de motie ten uitvoer te brengen. Zoals mevrouw Prins al aangaf, dient een en ander 
in overleg met de marktcommissie worden opgepakt. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren. Gezien 
het overleg en het opstellen van een regeling verwacht hij niet dat het nog voor 2019 zal lukken. 
Het college ziet overigens wel mogelijkheden voor flexibele standplaatsen op de markt van maandag 
tot en met vrijdag. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) noemt het een mooi voorstel om de lege plekken op de 
zaterdagmarkt op te vullen. Met name het verrassingseffect spreekt haar aan. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) vindt een flex-standplaats ook een goed idee en het CDA heeft hier bij 
het vaststellen van de marktverordening al eerder aandacht voor gevraagd. Het idee van het college 
voor de plekken op de reguliere markt spreekt haar ook aan en zij hoopt dat hier goed gebruik van 
gemaakt zal worden. 
Met betrekking tot de papieren versie van de motie die zojuist is uitgedeeld terwijl de motie ook digitaal 
beschikbaar is, verzoekt zij de agendacommissie dit in het vervolg te heroverwegen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) noemt het een sympathiek voorstel en een flex-standplaats 
is een goede oplossing voor de lege plekken. Zij heeft van mevrouw Prins begrepen dat de 
standplaats wordt gekocht, maar zij gaat er wel vanuit dat het eenmalig is. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft voor zover zij weet niet over kopen gesproken. Wel dient altijd een bedrag 
betaald te worden voor een standplaats. 
Zij is blij dat het college positief reageert, maar zij schrikt er wel van dat het zo lang moet duren. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) begrijpt ook niet dat er meer dan een halfjaar nodig is om een flexplek te 
regelen. Hij vraagt zich af of er geen tijdelijke creatieve oplossing is. 
 
Wethouder Rebel erkent dat hij ook schrok van de termijn, maar deze heeft te maken met het overleg 
dat gevoerd moet worden, met het vaststellen van een regeling en met de beperkte ambtelijke 
capaciteit. Mocht het mogelijk zijn om het eerder te realiseren, dan zal dit zeker worden gedaan. 
 
De voorzitter concludeert dat de motie met algemene stemmen wordt aangenomen. 
 
Sluiting 
De voorzitter verzoekt om een moment van stilte en sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2019 
 
 
 
 
De voorzitter,         De raadsgriffier, 
 


