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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: 
24 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), R. Woudsma 

 
• D66-fractie: 

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

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

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

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

• Fractie Leefbaar Huizen: 
• R.W. de Bruijn (fv), F.E.R. Koning 
 
• SGP-fractie: 

R.J.C. Bource (fv) 
 

Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, voorzitter 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
 
Afwezig: 
mevrouw M.J. van den Berge (GroenLinks), mevrouw D.C. van Deutekom (CDA), 
mw. F.F.H van der Kleij (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 mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen), mevrouw Van 
den Berge (GroenLinks) en mevrouw Van Deutekom (CDA). 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
De voorzitter geeft aan dat de amendementen per hoofdstuk worden besproken waarbij na afloop van 
de behandeling zal worden gevraagd welke fracties voornemens zijn om het amendement te steunen. 
Een amendement uit een andere gemeente dan Huizen dat wordt ondersteund, moet worden omgezet 
naar Huizer format. Dit onderwerp zal op 11 juli a.s. terugkomen in de raadsvergadering. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) constateert dat er een grote diversiteit aan amendementen is 
ingediend. De onderwerpen zijn geclusterd en vanavond zal worden gepeild of er voldoende 
draagvlak is om de amendementen in de raad van 11 juli a.s. te behandelen. Als er onvoldoende 
draagvlak is van de hele raad is het ook mogelijk om amendement te behandelen als fracties hierom 
verzoeken. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vult aan dat amendementen wel opnieuw ingediend moeten worden om 
behandeld te kunnen worden. 
 
De voorzitter meent dat de verantwoordelijkheid voor het indienen in dat geval met name ligt bij de 
fractie die het meeste belang heeft bij het amendement. 
 
De heer Rebel (CDA) benadrukt het belang dat een fractie de verantwoordelijkheid neemt voor een 
amendement en zich als woordvoerder opwerpt. 
 
3. Bespreking amendementen op de Regionale Samenwerkings Agenda (RSA) 2019-2022 
 
3.1 Governance 
De heer Bource (SGP) stelt dat de SGP kan instemmen met de amendementen van Gooise Meren en 
Blaricum, maar niet met het amendement van Hilversum. 
 
De heer Holtslag (VVD) sluit zich bij voorgaande spreker aan. De VVD is van mening dat de 
governance en de uitvoering in de RSA separaat moeten blijven. De VVD werpt zich op om 
woordvoerder te zijn voor dit onderwerp op 11 juli a.s. en hiervoor één amendement in te dienen. 
 
De voorzitter wijst erop dat het niet de bedoeling is dat de raad vanavond aangeeft om met nieuwe 
amendementen te komen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt zich af of het mogelijk is dat meerdere partijen een 
amendement indienen. 
 
De voorzitter bevestigt dit. 
 
De heer Holtslag (VVD) zal het amendement zeker aan de andere fracties voorleggen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat naar aanleiding van de verwarring duidelijk is dat naar de 
governance moet worden gekeken. De PvdA is op dit moment geen voorstander van koppeling met de 
RSA en zou een apart proces voorstellen. De PvdA zal het initiatief van de VVD steunen. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat het CDA de ingezette lijn van het college op het gebied van de 
governance en de adviezen met betrekking tot de amendementen steunt. Het CDA sluit zich wat 
betreft de amendementen aan bij de SGP. 
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Mevrouw Van Werven (D66) begrijpt de wens om de governance te scheiden van de speerpunten, 
maar zij wil op een ander moment nog wel uitgebreid spreken over de governance in de regio. Zij 
constateert dat er geen draagvlak is voor de motie van D66 Hilversum en dat het derhalve weinig zin 
heeft dit amendement in te dienen. 
 
Wethouder Rebel constateert dat de raad op dezelfde lijn als het college zit. De discussie over de 
governance zou wat het college betreft op een later moment in een breder verband gevoerd moeten 
worden. De amendementen van Blaricum en de Gooise Meren zijn in feite overbodig als de raad zich 
achter de zienswijze van het college schaart. Vanzelfsprekend komt er een vervolg op de discussie 
over governance. Er is besloten om eerst de RSA inhoudelijk vast te stellen en vervolgens in te gaan 
op de governance. Het college zal op basis van voorstellen vanuit de regio met een reactie komen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) deelt de conclusie van het college dat de andere amendementen in 
feite overbodig zijn. Ook meent hij dat governance in een later stadium besproken dient te worden. 
 
De heer Holtslag (VVD) denkt dat het illustratief is dat een raad zich uitspreekt met betrekking tot 
governance. Daarom is het volgens hem een goed idee om met een amendement te komen, maar hij 
zal dit nog intern bespreken. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) sluit zich in dezen bij de VVD aan. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich aan bij de bijdrage van de SGP en andere 
fracties die hetzelfde hebben gesteld. 
 
De voorzitter peilt de fracties inzake de amendementen. 
SGP, Leefbaar Huizen, VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, Dorpsbelangen Huizen en D66 hebben 
aangegeven voornemens te zijn om amendement 1 van de Gooise Meren te steunen. 
De ChristenUnie heeft dit voornemen niet. 
 
Er zijn geen fracties die het voornemen hebben om het amendement van D66 uit Hilversum te 
steunen. 
 
Met uitzondering van de ChristenUnie zijn alle fracties voornemens om de opmerkingen over de 
governance in de eerste alinea van de amendementenreeks van de raad van  Blaricum te steunen. 
 
3.2 Inbesteding doelgroepenvervoer 
De heer Rebel (CDA) vindt dat de auto in de RSA wel heel makkelijk wordt weggeschreven. Niemand 
zal ontkennen dat de auto een belasting is voor de natuur en het milieu, maar behalve alternatieven 
zijn er ook verduurzamingsmaatregelen mogelijk en hier wordt ook op dit moment door alle 
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek op ingezet. Het CDA wil hiervoor geen amendement indienen, 
maar vindt het wel belangrijk om dit punt aan het college mee te geven. 
Bij A1/A27 n-wegen, spoor staat dat in de komende periode geen investeringen worden verwacht. Het 
CDA denkt dat in regionaal verband gelobbyd zou moeten worden om deze naar voren te halen, 
omdat de regionale samenwerking hier nu juist voor is bedoeld. 
Wat betreft de amendementen volgt het CDA het advies van het college. 
 
De heer Bartlema (VVD) constateert dat de amendementen van de Gooise Meren en Blaricum 
dezelfde strekking hebben, maar in feite lijken deze overbodig gezien het raadsvoorstel. Kan de 
wethouder hierop ingaan? 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stelt dat de ChristenUnie ook de mening is toegedaan dat de 
amendementen overbodig zijn en dat de fractie zich kan vinden in het voorstel van het college. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat de amendementen wellicht overbodig zijn, maar dat het geen 
kwaad kan deze op te nemen in de RSA. De PvdA is akkoord met het voorstel van het college. 
 
De heer Bource (SGP) steunt de visie van het college, maar ook hij denkt dat het goed is om het 
onder de aandacht te brengen. 
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Mevrouw Van Werven (D66) heeft uit een recente memo van de wethouder begrepen dat er verdere 
stappen zijn gemaakt op het gebied van het doelgroepenvervoer. Zij vraagt of de wethouder dit kan 
toelichten. 
 
Wethouder Hoelscher bevestigt dat als de raad het collegevoorstel accordeert, dit betekent dat de 
zienswijze van het college met betrekking tot de RSA wordt gesteund. De regio en de RSA gaan 
eigenlijk verder dan de besluiten van de colleges. Het college heeft gezegd te gaan werken aan het 
implementatieplan. Pas als alle vragen door de regio zijn beantwoord, wordt een besluit genomen 
over of het doelgroepenvervoer wordt gebundeld en of het wordt inbesteed of middels een openbare 
procedure in de markt wordt gezet. Binnenkort heeft de wethouder een kennismakingsbijeenkomst 
met de projectleider die is aangetrokken om het implementatieplan te maken. 
 
De voorzitter concludeert dat alle fracties van mening zijn dat de amendementen passen binnen de 
reactie van het college in het raadsvoorstel. 
 
3.3 ROVI 2040 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt zich af of er op het niveau van de regio voldoende wettelijke 
basis is om een Omgevingsvisie op te stellen en daarom weet hij niet hoe een ROVI zich juridisch 
verhoudt tot een Omgevingsvisie van de gemeente. De ChristenUnie wil de prioriteit bij de visie van de 
gemeente liggen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) herkent het door de heer Doorn genoemde spanningsveld. 
GroenLinks is van mening dat er een verbinding moet worden gezocht tussen deze twee, maar weet 
op dit moment niet wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Het voorstel dat ook overlap vertoont met het 
raadsvoorstel wordt wel goed beoordeeld. 
 
De heer Bource (SGP) ziet hetzelfde probleem, maar hij begrijpt ook de toelichting van het college dat 
stelt dat er gezocht moet worden naar de verhouding met de lokale Omgevingsvisie en dat vertraging 
in de planvorming moet worden voorkomen. De SGP kan zich derhalve vinden in het collegevoorstel. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat de PvdA het raadsvoorstel steunt. 
 
De heer Meijerman (VVD) sluit zich aan bij de eerste en de laatste spreker. De VVD gaat uit van 
vaststelling van een lokale Omgevingsvisie met een wettelijke basis die leidend zou moeten zijn voor 
een regionale Omgevingsvisie. Hij sluit zich daarom ook aan bij de amendementen van de Gooise 
Meren en Blaricum. 
 
Wethouder Boom licht toe dat de provincie voor een aantal zaken aan de regio vraagt om namens de 
deelnemers een standpunt te bepalen. Hierbij wordt geen visie vastgelegd die bindend is voor de 
gemeenten. Er is echter gekozen voor samenwerking in de regio en dit betekent dat bouwstenen 
gezamenlijk worden verzameld en informatief worden gebruikt bij het totstandbrengen van een lokale 
visie. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) meldt dat bij het komende regiopodium uitgebreid aandacht zal worden 
besteed aan de regionale Omgevingsvisie met uitleg van de eerste analyses. 
 
Wethouder Boom voegt hieraan toe dat het lobbyen voor een regionale Omgevingsvisie en de 
wettelijke verplichting twee verschillende zaken zijn. Informeel zal hij de raad informeren over wat de 
portefeuillehouders in het kader van het regiopodium hebben besproken. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad van mening is dat de amendementen voldoende tot hun recht 
komen bij aanname van het raadsvoorstel. 
 
3.4 Wonen 
De voorzitter meldt voorafgaand aan de behandeling dat er geen raadsvoorstel wordt genoemd, 
omdat het college instemt met de tekst in het voorstel. 
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De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) meent dat het PvdA-voorstel overbodig is, omdat de 
1/3/-1/3-1/3-regeling als voldoende wordt beschouwd. Het punt over Wijdemeren hoort daar thuis en 
niet bij de gemeente Huizen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) begrijpt het standpunt van Dorpsbelangen Huizen, maar zij kan ook 
begrip tonen voor de aanscherping van de PvdA. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat GroenLinks ook vindt dat de woningen in Wijdemeren niet in 
een RSA thuishoren. Het amendement van de PvdA wordt gesteund, omdat alle aandacht voor een 
evenredige verdeling van woningen in de regio welkom is. 
 
De heer Rebel (CDA) volgt de lijn van de vorige sprekers inzake Wijdemeren. Naar aanleiding van het 
amendement van de PvdA informeert hij naar de exacte bedoeling van het voorgestelde proces. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) ziet voor dit onderwerp een grote noodzaak in afstemming en 
samenwerking in de regio. Het amendement is ervoor bedoeld om dit nog eens extra te benadrukken. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) ziet een transformatie van winkels en bedrijven naar 
woningen voor eenpersoonshuishoudens. Tegelijkertijd wordt in de regio een banenverlies van 25.000 
verwacht. Hiermee bestaat het risico dat Huizen een slaapstad wordt. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt waar het verschil zit tussen het voorstel van de PvdA en de regionale 
woonvisie. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) zegt dat gewoon kan worden voortgezet wat tot nu toe wordt gedaan, 
maar de PvdA zou graag zien dat wat meer creatieve zaken in regionaal verband opgepakt worden. 
Hiermee wordt nogmaals het belang van het wonen benadrukt, zodat Huizen geen slaapstad wordt 
met achteruitlopende voorzieningen. 
 
De heer Van der Klink (VVD) sluit zich aan bij het betoog van de heer Rebel dat de gemeente een 
eigen woonvisie heeft. De VVD neigt naar het tegenstemmen van het amendement van de PvdA. Wat 
betreft het amendement Wijdemeren denkt de VVD ook dat dit een kwestie is voor de Wijdemeren zelf 
en waarschijnlijk zal de VVD ook tegen dit amendement stemmen. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) meent dat het amendement met betrekking tot Wijdemeren bij deze 
gemeente zelf hoort. Bij het amendement van de PvdA merkt hij op dat Huizen redelijk recent een 
woonvisie heeft opgesteld. In dezen sluit Leefbaar Huizen zich aan bij het CDA en de VVD. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) sluit zich inzake het amendement over Wijdemeren aan bij de 
voorgaande sprekers. Wat betreft het amendement van de PvdA herkent de ChristenUnie de druk op 
de woningmarkt en in het bijzonder voor starters en jongeren. Het blijven benoemen van de urgentie 
steunt de ChristenUnie. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich aan bij voorgaande sprekers inzake het amendement over 
Wijdemeren. Hij herkent zich in het betoog van de heer Van der Pas en noemt de extra aandacht 
goed. De SGP is voornemens dit amendement van de PvdA te steunen. 
 
Wethouder Rebel erkent dat woningnood een groot probleem is, maar de vraag is of dit moet worden 
opgenomen in de RSA. Bij het totstandkomen van een nieuwe RSA is afgesproken om te focussen op 
een aantal thema's. Vanuit wonen is er nooit de behoefte geweest dit als nieuw thema in de RSA op te 
nemen. In het nieuwe concept is dit wel het geval en hier legt het college zich bij neer, maar het 
college heeft geen behoefte aan de aanscherping van de PvdA. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) vindt dat wonen thuishoort in de zaken waar Huizen zich in de RSA hard 
voor zou moeten maken. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft er vertrouwen in dat het college de creativiteit heeft om alle ambities bij 
elkaar te brengen. 
 



 

 

6 

 

Mevrouw Rienstra (GroenLinks) pleit er wel voor om het amendement over Wijdemeren wel te 
steunen, omdat er nu in de RSA wordt gesproken over een heel lokale situatie in Wijdemeren en dit 
vindt GroenLinks niet terecht. 
 
De heer Holtslag (VVD) leest dat Wijdemeren pleit voor de mogelijkheid om woningbouw aan de 
randen van het dorp mogelijk te maken. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) legt uit dat het amendement voorstelt om de zinsnede te schrappen 
uit de RSA. 
 
De voorzitter concludeert dat D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en PvdA voornemens zijn om het 
amendement van de PvdA te steunen. De andere fracties hebben het voornemen om dit niet te doen. 
 
De voorzitter concludeert dat GroenLinks, SGP, VVD, CDA, D66, voornemens zijn om het 
amendement van PvdA-GroenLinks Wijdemeren te steunen. De andere fracties hebben op dit moment 
het voornemen om dit niet te doen. 
 
3.5 Werkgelegenheid 
De voorzitter deelt mee dat het college bij werkgelegenheid het voorliggende voorstel overneemt. 
 
De heer Meijerman (VVD) stelt dat de VVD amendement A5 van Blaricum overbodig vindt en er de 
voorkeur aan geeft om bij het lokale acquisitiebeleid te beginnen. Hij sluit niet uit dat op termijn 
regionale coördinatie van acquisitiebeleid zal plaatsvinden. 
Het amendement van de ChristenUnie Hilversum legt zeer nadrukkelijk de focus bij werkgelegenheid 
voor de laagst opgeleiden. De VVD ziet dit als onderdeel van het vigerende beleid ten aanzien van 
werkgelegenheid en vindt het benadrukken van één categorie niet wenselijk. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat D66 geen behoefte heeft aan het amendement van Blaricum 
inzake een acquisitieambtenaar. 
Het amendement van de ChristenUnie Hilversum vindt D66 sympathiek. Bij diverse regiopodia is 
expliciet gesproken over het tekort aan banen voor lager opgeleide inwoners. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) memoreert dat Leefbaar Huizen op 6 november 2018 vragen heeft 
gesteld waarop de wethouder heeft aangegeven dat de borging van het economisch beleid bij de 
regio ligt. Waarom wordt de acquisitie dan niet bij de regio neergelegd? 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich met betrekking tot het amendement van Blaricum aan bij het 
college. Juist door het tekort aan banen moet de focus worden gelegd op banen voor lager opgeleide 
inwoners. 
 
De heer Bource (SGP) zegt dat de SGP ook geen voorstander is van een regionaal acquisitiebeleid. 
Het amendement van de ChristenUnie zal de SGP zeker steunen. 
 
De heer Gencer (PvdA) ondersteunt amendement 5 van Blaricum niet. Behalve dat er een lokale 
acquisitiemanager is, bestaat ook het risico van verschillende bedrijfsculturen. 
Het amendement van de ChristenUnie Hilversum zal de PvdA van harte ondersteunen. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) ondersteunt het amendement van de ChristenUnie van harte. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat Dorpsbelangen Huizen geen behoefte heeft aan 
het amendement van Blaricum en het amendement van de ChristenUnie. 
 
Wethouder Rebel deelt mee dat de regionale acquisiteur in Huizen de stadsmanager wordt genoemd. 
Het college heeft geen behoefte aan dit amendement, omdat dit ook niet als een actiepunt van het 
regionale werkplan werklocaties wordt gezien. 
Door het amendement van de ChristenUnie ontstaat het gevoel dat de regio hiervoor geen 
belangstelling zou hebben. Vanzelfsprekend is praktijkgerichte werkgelegenheid een onderdeel van 
werkgelegenheid waarvoor Huizen zich sterk zal maken. Daar waar de mogelijkheid zich voordoet om 
praktijkgericht werken nader onder de aandacht te brengen, zal deze worden aangegrepen. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) wijst nog op het verschil tussen opleidingsniveaus waaruit blijkt dat de 
mobiliteit van hoger opgeleiden vaak groter is dan die van lager opgeleiden. 
 
De voorzitter concludeert dat geen van de fracties voornemens is om A5 van Blaricum te steunen. 
 
De voorzitter concludeert dat de fracties van D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SGP 
voornemens zijn om het amendement van de ChristenUnie Hilversum te steunen. 
 
3.6 Landschap/Klimaat 
De heer Schröder (D66) merkt ten aanzien van A6 van Blaricum op dat het aan GNR is om te bepalen 
met wie zij wil samenwerken. 
In A4 van Blaricum wordt de Kustvisie met het regionale Landschapsprogramma samengevoegd. 
Huizen is bezig met een eigen Kustvisie en op dit moment is er geen reden om dit gezamenlijk te 
doen. Dit neemt niet weg dat er met gemeenten rond om Huizen wordt overlegd over de Kustvisies. 
Er is ook geen behoefte aan A3 van Blaricum over klimaatadaptatie en biodiversiteit. De twee partijen 
die hierin worden gespecificeerd, zijn de meest voor de hand liggende keuzes. 
D66 zou wel akkoord kunnen gaan met A1 van de ChristenUnie Hilversum. Hierin wordt het sub-
speerpunt opgenomen om de circulaire agenda voor de regio Gooi en Vechtstreek uit te voeren die in 
2017 is opgesteld. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft geen behoefte aan A6 over het GNR en mist hier ook 
een financiële onderbouwing. 
Hoewel samenwerking belangrijk is, wil Dorpsbelangen Huizen het heft in eigen hand houden en zal 
daarom A4 over de Kustvisie niet steunen. 
Voor de amendementen A1 en A3 geldt ook dat Dorpsbelangen Huizen hier geen behoefte aan heeft. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het niet wenselijk om het GNR voor de voeten te lopen en daarom zal de 
SGP amendement A6 van Blaricum niet steunen. 
A4 van Blaricum over de Kustvisie wordt ook niet gesteund en dit geldt ook voor A3 over de duurzame 
regio. 
A1 van de ChristenUnie Hilversum is sympathiek, maar komt te vroeg en zal ook niet worden 
gesteund. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt dat Leefbaar Huizen A6 niet zal steunen. 
Het is belangrijk dat Huizen haar eigen Kustvisie bepaalt, maar het is wenselijk om te weten wat het 
einddoel is van de hele Kustvisie. 
Met A3 en A1 is Leefbaar Huizen niet akkoord. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt dat de ChristenUnie inzake A6 het college zal volgen en steunt het 
amendement dus niet. 
A4 wordt door de ChristenUnie in overweging genomen. 
De ChristenUnie zal A3 niet steunen. 
A1 van de ChristenUnie Hilversum wordt wel gesteund omdat het gaat om een duurzame Gooi en 
Vechtstreek en dit gaat verder dan alleen een energietransitie. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) noemt A6 te stellig wat betreft de samenwerking. 
A4 gaat er vanuit van een hele Kustvisie in de regionale samenwerkingsagenda en dit gaat de PvdA 
te ver. 
Het is niet duidelijk hoe het bundelen, waarover in A3 wordt gesproken, zou moeten plaatsvinden. 
De PvdA staat sympathiek tegenover A1, maar anderzijds is de lijn van het college om de RSA 
beperkt te houden, ook goed te volgen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt A6 ook veel te stellig. 
Met betrekking tot A4 stelt zij dat de kust gewoon onderdeel uitmaakt van het landschap. 
GroenLinks vindt het niet nodig om partijen te noemen zoals A3 doet. 
A1 zal GroenLinks wel steunen. 
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De heer Meijerman (VVD) ziet voordelen in een onderzoek naar een wat nauwere samenwerking 
tussen de Utrechtse Heuvelrug en het GNR, maar ook de VVD vindt A6 te stellig verwoord. 
A4 wordt niet gesteund, omdat de VVD er vanuit gaat dat wordt voortgegaan op de ingeslagen weg. 
Wat betreft A3 sluit de VVD zich aan bij GroenLinks. 
Over A1 wordt nog getwijfeld. Op dit moment wordt de lijn van het college gevolgd, omdat er geen 
aanwijzingen zijn dat de circulaire Gooi en Vechtstreek niet wordt uitgevoerd. 
 
College 
 
Wethouder Verbeek constateert dat er geen draagvlak is voor A6 en dat de raad het advies van het 
college steunt. 
 
Wethouder Rebel constateert dat de raad met betrekking tot A3 het standpunt van het college volgt. 
Voor A1 heeft het college aangegeven dit op dit moment niet te zien als regionaal speerpunt. In de 
komende tijd zal de focus liggen op de energietransitie. Het college ontraadt dit amendement. 
 
De voorzitter peilt de stemming over de verschillende amendementen. 
Er zijn geen fracties die voornemens zijn om A6, Blaricum te steunen. 
De fractie van Leefbaar Huizen heeft het voornemen om A4 van Blaricum te steunen. De overige 
fracties hebben dit voornemen niet. 
Er zijn geen fracties die voornemens zijn om A3, Blaricum te steunen. 
De ChristenUnie, GroenLinks en D66 hebben het voornemen om A1, Hilversum te steunen. De 
overige fracties hebben dit voornemen niet. 
 
3.7 Sociaal Domein 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) zegt dat Leefbaar Huizen A7 van Blaricum zal steunen, omdat de 
accountant in de Jaarrekeningcommissie heeft gepleit voor het vaker monitoren van het Sociaal 
Domein. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vindt het vanzelfsprekend dat er continu wordt gemonitord en is daarom 
niet voornemens om A7 te steunen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) stelt dat de ChristenUnie zich in het raadsvoorstel kan vinden. Zij 
vermoedt dat er wel degelijk evaluatie en ontwikkeling wordt vormgegeven en vraagt zich af wat 
continu inhoudt. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of het college het advies kan toelichten. 
 
De heer Bource (SGP) denkt dat er, al dan niet continu, evaluatie plaatsvindt. Hij gaat er vanuit dat er 
lering wordt getrokken uit het verleden en dat wordt doorontwikkeld. In die zin heeft de SGP geen 
behoefte aan het amendement. De heer Bource hoort echter graag de reactie van de wethouder. 
 
De heer Van Klink (VVD) sluit zich aan bij de voorgaande spreker en meent dat het amendement 
overbodig is, maar hij wacht de reactie van de wethouder af. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt dat het voor de PvdA niet speciaal een speerpunt hoeft te worden. 
 
College 
 
Wethouder Hoelscher denkt dat de vraag wat moet worden verstaan onder continu aan de gemeente 
Blaricum gevraagd zou moeten worden. Uiteraard wordt continu gekeken naar de ontwikkelingen. De 
halfjaarcijfers zijn nu verstrekt en over een halfjaar komen de volgende cijfers. Het kost vrij veel tijd om 
de cijfers duidelijk te krijgen door de facturen van de regio en de eigen administratie op elkaar af te 
stemmen. 
Over beschermd wonen bestaan meningsverschillen tussen de gemeente Huizen en de regio. De 
wethouder zal de raad hierover voor de komende raadsvergadering informeren. 
 
De voorzitter concludeert dat geen van de fracties voornemens zijn om het voornemen A7 van 
Blaricum te steunen. 
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3.8 Bundeling ambtelijke capaciteit 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) zegt dat Dorpsbelangen Huizen geen behoefte heeft aan 
bundeling van ambtelijke capaciteit en amendement A2 van Gooise Meren derhalve niet zal steunen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) sluit zich aan bij de reactie van het college plus de toelichting. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) meent dat de gemeente Huizen voorzichtig dient om te gaan met de 
ambtelijke capaciteit. Op dit moment zal de PvdA A2 niet steunen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt dat Leefbaar Huizen geen behoefte heeft aan A2. 
 
De heer Holtslag (VVD) wijst erop dat het amendement erop is gericht om tekst te schrappen. Als 
tegen het amendement wordt gestemd, wordt de tekst weer opgenomen in de RSA. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt dat het college een advies geeft dat kan worden overgenomen 
zonder dat voor of tegen het amendement wordt gestemd. Zij meent dat het op sommige 
beleidsterreinen heel nuttig kan zijn om met elkaar bepaalde dingen uit te werken. Wellicht komen 
hiervoor voorstellen indien dit wenselijk is. 
 
De voorzitter zegt dat het advies van het college neutraal/niet akkoord is. Het voorbehoud betreft alle 
suggesties in de RSA tot bundeling van de ambtelijke capaciteit. 
 
De heer Rebel (CDA) constateert dat er verwarring is over het amendement. Dit zal nader worden 
bestudeerd en in de raad van 11 juli wordt hierover uitsluitsel gegeven. 
 
De voorzitter concludeert dat de fracties zich nader zullen beraden over amendement A2 van Gooise 
Meren. 
 
3.9 Overig 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat GroenLinks instemt met de voorgestelde wijziging in 
amendement 1 BLC. 
 
De heer Gencer (PvdA) sluit zich hierbij aan. 
 
De voorzitter concludeert dat alle fracties het voornemen hebben om amendement A1 van Blaricum te 
steunen. 
 
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, 


