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Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
23 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 
• VVD-fractie: 

mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag, 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 
 
• 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: 

mw. M. Terlouw 
  

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning 
 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (fv) 

 
Wethouders: 
R.G. Boom , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
 
Afwezig: 
W. Doorn (ChristenUnie) nam wel digitaal deel aan de beraadslagingen, J.B.R. Driessen 
(Dorpsbelangen Huizen), mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen), B. Schröder (D66) nam wel 
digitaal deel aan de beraadslagingen 
  

Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 5 november 2020 
Aanvang:  16.00 uur 
Eindtijd: 23.25 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de raadsvergadering om 16.00 uur en verzoekt om een moment van 
aandacht. Hij verzoekt de coronamaatregelen te allen tijde in acht te nemen en adviseert de 
raadsleden om zo veel mogelijk op hun plaats te blijven. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen), de heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen), de heer 
Doorn (ChristenUnie) en de heer Schröder (D66) zijn afwezig. De heer Doorn en de heer 
Schröder nemen digitaal deel aan de vergadering, maar kunnen door hun fysieke afwezigheid niet 
stemmen. 
 

2. Vaststelling agenda 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) kondigt twee moties vreemd aan de orde van de dag aan: 
Motie “Gemeentelijke exploitatie zonneweide” en motie “Compensatie sociale woningbouw”. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag 
“Vrijwilligers Centrale Huizen” aan. 
 
Mevrouw Prins kondigt een motie “Permanente ligplaatsen aanloophaven” aan. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag “Hart onder 
de riem” aan. 
 
De moties Gemeentelijke exploitatie zonneweide, Compensatie sociale woningbouw, Vrijwilligers 
Centrale Huizen, Permanente ligplaatsen aanloophaven en Hart onder de Riem, worden 
respectievelijk als agendapunten 8, 9, 10, 11 en 12 toegevoegd. 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Rapportage “Protocol grote projecten” 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) denkt dat de Oude Haven beter meegenomen kan 
worden in de ontwikkeling van de Zomerkade. Als hiermee wordt gewacht, zullen de kosten alleen 
maar stijgen. 
HOV is een miljoenenproject, maar is eigenlijk weggegooid geld. 
De Kustvisie is een mooi verhaal waar Fractie Transparant Huizen volledig achter staat en de 
wethouder heeft dit voortvarend aangepakt. 
Voor Keucheniusstraat Oost zou bekeken moeten worden of dezelfde projectontwikkelaar kan 
worden ingeschakeld als waarmee in Keucheniusstraat West is gebouwd. Aangezien de 
gemeente het grootste deel van de grond in bezit heeft, kan de gemeente hier zelf plannen voor 
ontwikkelen en het zou verstandig zijn om hier sociale woningbouw te realiseren. 
Hopelijk worden de Blokkerpanden voortvarend opgepakt, zodat snel kan worden begonnen met 
de bouw. 
Voor de Trappenberg zou Bouw- en Woningtoezicht zich moeten inspannen om hier een mooi 
project te realiseren midden in de natuur. 
 
De heer Ribberink (VVD) is blij met de gekozen vorm van rapporteren die de focus goed legt op 
de zaken die in de gemeente spelen. 
De Blokkerpanden zijn het aanzicht van het dorp en de VVD hoopt dat deze voortvarend worden 
ontwikkeld. 
De Kustvisie is al voortvarend aangepakt en de VVD is blij dat wordt begonnen met de realisatie. 
In de raad is met betrekking tot de Trappenberg een matrix vastgesteld op basis waarvan 
aannemers zouden worden beoordeeld. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen 
van de Trappenberg in verhouding hiertoe? 
 
De heer Gencer (PvdA) is ook blij met de vorm van de rapportage. 
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Wat betreft de Trappenberg sluit hij zich aan bij de vraag van de VVD. 
Verder informeert hij naar de ontwikkelingen van de Blokkerpanden. 
De PvdA is zeer tevreden over de Kustvisie. 
Met betrekking tot HOV worden verdere ontwikkelingen vanuit de provincie afgewacht. 
Wat zijn de laatste ontwikkelingen van de woningbouw in de Oude Haven? 
 
De heer Bource (SGP) neemt kennis van en stemt in met de verstrekte informatie. 
In de commissie heeft hij gemeld dat hij wat knip- en plakwerk en datumverschuiving ziet met 
betrekking tot de Keucheniusstraat, de Blokkerpanden en de Trappenberg. Hij onderstreept het 
belang om de vaart erin te houden. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) concludeert dat Huizen met mooie projecten bezig is. 
Met de Kustvisie is al ingestemd en hopelijk kan volgend jaar zomer al worden genoten van een 
mooie Zomerkade. 
Het CDA is benieuwd naar de resultaten van de plannen voor woningbouw van de Blokkerpanden. 
Met betrekking tot de Trappenberg is mevrouw Van Deutekom benieuwd naar de ideeën van de 
projectontwikkelaar voor de invulling van een maatschappelijke functie. 
 
Wethouder Boom stelt dat de Trappenberg niet van de gemeente is, maar van een 
projectontwikkelaar. De matrix die de raad heeft vastgesteld, is gebaseerd op criteria die zouden 
gelden als de gemeente over de plannen zou gaan. Op het moment dat voorlopige gesprekken 
overgaan naar concrete vragen, zal de wethouder de raad zo spoedig mogelijk informeren. 
 
De heer Gencer (PvdA) concludeert dat de wethouder in de tussentijd geen gesprek heeft 
gevoerd met de projectontwikkelaar. 
 
Wethouder Boom zegt dat gesprekken met de ontwikkelaar een continu proces zijn, maar er 
hebben geen gesprekken plaatsgevonden waaruit duidelijk werd dat de plannen aan de 
gemeenteraad voorgelegd zouden moeten worden. 
Wat betreft de Blokkerpanden is de eindfase met de projectontwikkelaar bereikt en de wethouder 
hoopt de raad binnen een aantal weken nader te informeren. De gemeente is eigenaar van het 
oude postkantoor en dit betekent dat in bepaalde mate kan worden meegestuurd. 
Naar aanleiding van de suggestie van de heer Schaap zal de wethouder proberen om binnen 
afzienbare tijd een plan voor te leggen voor de Oude Haven waarbij hij pleit voor een investering 
samen met of zelfs geheel door een private partij. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft ook geïnformeerd naar Keucheniusstraat 
Oost en met name naar de hoek met de Tuinstraat. 
 
Wethouder Boom memoreert dat ten tijde van de ontwikkeling van Keucheniusstraat West 
afspraken zijn gemaakt voor Keuchenius Oost. De wethouder zal hiervoor terugkomen bij de raad, 
maar de gemeente kan niet zelf nieuwe ontwikkelingen entameren. Op dit moment kent hij niet 
precies de status van de gemaakte afspraken en weet hij ook niet welke in de openbaarheid 
gedeeld kunnen worden. Hij stelt voor om deze discussie buiten de vergadering voort te zetten. 
 
De voorzitter concludeert dat het raadsvoorstel unaniem is aangenomen. 
 

4. Meerjarenonderhoudsplanning 2020 t/m 2024 voor infrastructuur en rioolexploitatie 
De heer Bource (SGP) heeft in de commissie zijn zorgen geuit over de slijtage van een aantal 
wegen. De wethouder heeft hem hierop verzekerd dat de wegen regelmatig worden geschouwd 
en een rapportage hiervan met de raad zal worden gedeeld waarmee een inhaalslag wordt 
voorkomen. 
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Mevrouw Prins (VVD) sluit zich aan bij voorgaande spreker. In het voorjaar heeft de VVD om een 
overzicht gevraagd van de staat van het onderhoud van de wegen. Zij brengt dit nogmaals onder 
de aandacht van de wethouder. 
 
De heer Ribberink (VVD) heeft hier tijdens de commissievergadering ook naar geïnformeerd en 
aanvullend verzocht om in deze rapportage ook andere aspecten van de openbare ruimte mee te 
nemen, zoals bebording, verlichting, kunstwerken en wellicht rioolwerkzaamheden. 
De VVD heeft naar aanleiding van de geheime bijlage technische vragen gesteld waarop een 
nieuwe versie is rondgestuurd. Er is alleen nog onduidelijkheid over een deltapost op de 
boomwortelschade, maar hier zal hij later op terugkomen. 
De VVD kan instemmen met het voorstel. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft begrepen dat het overzicht van de stand van het 
onderhoud waarschijnlijk begin 2021 komt. Zij adviseert om een volgende rapportage kort voor de 
begroting te versturen, zodat deze kan worden meegenomen. 
 
Wethouder Verbeek heeft notie genomen van de gemaakte opmerkingen en zij zal ervoor zorgen 
dat de rapportage tijdig wordt verstuurd naar de raad. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 

5.   Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma 2021-2025 verduurzaming gemeentelijk vastgoed 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft in de commissie gevraagd of de uitvoering niet naar 
achteren geschoven kon worden wat volgens de wethouder niet mogelijk is. Hij vindt het 
teleurstellend dat in een periode van zware bezuinigingen waarin de kosten van OZB omhoog 
moeten, geld wordt gebruikt om eigen doelstellingen te halen. Met de OZB-maatregel wordt 
€ 400.000 binnengehaald. In een periode van dertig jaar wordt 12 miljoen euro weggehaald bij 
burgers die voor dezelfde transitie staan. Daarom wordt het college nogmaals verzocht om de 
maatregel een paar jaar op te schuiven. Hiervoor wordt een motie vreemd aan de orde van de dag 
ingediend om te bekijken of op een andere manier geld kan worden gecreëerd uit liggende 
gelden. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vraagt of de heer De Bruijn van mening is dat ontwikkeling van 
het eigen vastgoed alleen ten goede komt van de gemeente en niet aan de inwoners. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) gelooft wel dat dit ten goede komt van iedereen, maar er 
wordt ook een groot bedrag betaald voor onderzoek. In deze tijd van bezuinigingen stelt hij uitstel 
voor van een paar jaar waarin kan worden geprobeerd om op een andere manier financiering te 
vinden. Wellicht is er ook een manier om het sneller te doen dan in dertig jaar. 
 
De heer Bource (SGP) begrijpt het standpunt van de heer De Bruijn, maar hij wijst erop dat niets 
doen geen optie is en in die zin is hij blij met de ambitie. Hij is het eens met de vorige spreker dat 
er wel veel onderzoek wordt gedaan, maar dit is waarschijnlijk ook nodig met het oog op de 
toekomst. Dat hiervoor € 500.00 wordt betaald aan een projectleider/adviseur vindt hij wel 
wringen. 
 
De heer Woudsma (CDA) vindt de notitie een goede basis om te voldoen aan het klimaatakkoord. 
Het gaat om veel geld, maar de hoop is dat dit op de lange termijn wordt terugverdiend. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) kan zich aansluiten bij de SGP wat betreft de kosten voor de 
projectleider die nauwelijks in verhouding staan tot de investering en waarvan de kosten beter in 
de verduurzaming zelf of een ander doel gestoken kunnen worden. De ChristenUnie staat verder 
wel positief tegenover het voorstel met het oog op het klimaatakkoord. 
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De heer Schröder (D66) sluit zich aan bij voorgaande spreker. In de commissie heeft D66 al 
aangegeven de kosten voor de projectleider hoog te vinden. De gedachte dat deze zijn bedoeld 
om kennis op te bouwen, is plausibel. De wethouder wordt wel gevraagd om er zorg voor te 
dragen dat de projectleider zijn kennis wel binnen de organisatie gaat inbrengen. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat de PvdA ook kritisch is geweest in de commissie over de kosten 
van de projectleider, maar begrijpt ook dat kennis eenmalig geld kost. Vanuit het rijk worden veel 
verplichtingen opgelegd, maar er wordt weinig gesproken over subsidies. De wethouder heeft in 
de commissie toegezegd dat het college hier actief naar zal kijken. 
Is de wethouder bekend met het rapport “AEF-klimaatakkoord decentralisatie overheid”? Hierin 
wordt aangegeven dat de gemeenten een zware taak hebben in uitvoering van het 
klimaatakkoord. 
De PvdA stemt in met het voorstel. 
 
Wethouder Rebel stelt dat het college bovenop subsidiemogelijkheden van het rijk zit. Als de 
overheid er niet voor zorgt dat verduurzaming woningkostenneutraal gebeurt, zullen de 
klimaatdoelstellingen volgens media verzanden en de wethouder sluit zich hierbij aan. Gemeenten 
moeten middelen krijgen en dit geldt ook voor woningeigenaren en gebruikers. 
Het rapport kent de wethouder niet en hij verzoekt de heer Gencer hem dit toe te sturen, zodat hij 
kan bekijken of dit ambtelijk wel bekend is. 
Uitstel is in de commissie besproken en de wethouder herhaalt dat uitstel leidt tot het naar 
achteren verschuiven van de enorme opgave. Op dit moment worden 6 van de 116 gebouwen de 
komende vijf jaar onderzocht. Dit is al minder dan eigenlijk volgens de opgave gedaan zou 
moeten worden. Voor deze 6 gebouwen worden bij uitstel de natuurlijke onderhoudsmomenten 
gemist waardoor uiteindelijk de investeringen hoger zouden worden. Daarnaast wordt geen 
ervaring opgebouwd. Het gaat om incidentele kosten die na vijf jaar stoppen. 
De informatie en de expertise zijn hard nodig om het uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. 
Binnen de begroting is geen financiële ruimte voor structurele formatie en daarom is de keuze 
gemaakt voor inhuur. Het is een combinatie van projectleiding en advies die nodig zijn voor een 
periode van drie jaar voor de genoemde projecten. Hierbij is vanzelfsprekend aandacht voor de 
overdracht van kennis naar de gemeente en het borgen hiervan. Deze periode sluit precies aan bij 
het moment dat de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd worden en het transformeren 
hiervan naar duurzame meerjarenonderhoudsplannen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wijst erop dat er een bezuinigingsopgave ligt. 
 
Wethouder Rebel zegt dat het college deze opdracht ook daadkrachtig oppakt. 
 
De heer Bource (SGP) benadrukt dat de verduurzamingsopdracht voor iedereen geldt. Hij denkt 
dat overdracht van kennis en de duurzame meerjarenonderhoudsplannen zeker winst zijn. Samen 
met het regionale energiebedrijf zou gezocht moeten worden naar kansen voor pilots in Huizen. 
Met de kanttekening de kosten van de inhuur en het borgen van de kennis te blijven monitoren, 
gaat de SGP akkoord met het voorstel. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen tegen van mevrouw 
Van der Kleij (Leefbaar Huizen), de heer Koning (Leefbaar Huizen) en de heer De Bruijn 
(Leefbaar Huizen). De overige fracties (20) stemmen voor. 
 

6.   Belastingmaatregelen 2021 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) vindt het verdwijnen van de Huizerdag door bezuinigingen te 
ver gaan. De raad is nauw betrokken geweest bij de vaststelling van het actieplan evenementen 
waarin ook in de laatste versie – 2019-2022 – is opgenomen dat kernevenementen blijvende 
ondersteuning verdienen. Het college gooit derhalve het staande beleid overboord waarmee 
hardwerkende vrijwilligers, de Huizer bevolking en ook het toerisme worden gedupeerd. Leefbaar 
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Huizen is op zoek gegaan om de bezuiniging teniet te doen en komt nu met twee amendementen. 
Het eerste behelst het verhogen van de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting 
(amendement A1) dat nu wordt ingediend, mede namens GroenLinks. Een tweede amendement 
wordt bij de programmabegroting ingediend. Beide amendementen zijn bedoeld om het 
voortbestaan van de Huizer dag of een vergelijkend evenement te waarborgen voor 2021. 
 
De heer Bource (SGP) neemt aan dat de heer Koning weet dat de Huizerdag is gestopt. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) heeft van het bestuur begrepen dat onder het huidige bestuur 
geen Huizerdag wordt georganiseerd. Wellicht gebeurt dit wel onder een ander bestuur. 
 
De heer Bource (SGP) constateert dat met het verdwijnen van het huidige bestuur veel kennis en 
ervaring verloren gaat. Voor een nieuw bestuur zal het een grote uitdaging worden. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) is zich hiervan bewust, maar hij wijst erop dat er geld is 
vrijgemaakt voor deze evenementen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) betreurt het ook dat de Huizerdag verdwijnt. Hij had dezelfde vraag 
als de heer Bource en deze is inmiddels beantwoord. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) vindt het een heel sympathiek idee om toerisme te financieren uit 
toeristenbelasting. Hij vraagt of de gedetailleerde bedragen die in het amendement worden 
genoemd doorgerekend zijn. Vreest de heer Koning niet dat het voor de Huizerdag bestemde geld 
voor iets anders aangewend zal worden? 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) kondigt een tweede amendement aan bij de begroting. Over de 
bedragen is contact geweest met Financiën. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) licht toe dat is gekozen voor een verhoging van € 2,00 wat in 
totaal € 9.000 oplevert. Als de camping zou zijn opengesteld, dan was dit bedrag waarschijnlijk het 
dubbele geweest. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft daarom gepleit voor een OZB-verhoging van 
10% in plaats van 9%, zodat er meer speling is om activiteiten als deze te financieren. 
 
De heer Woudsma (CDA) stemt in met het raadsvoorstel. Hij is blij met de algemene voorwaarden 
en een toelichting rond passagiersvaartuigen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) stemt ook in met het raadsvoorstel. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) zegt dat D66 in de commissievergadering heeft ingestemd met de 
belastingnota en daarom instemt met het voorliggende voorstel. In dit licht zou het amendement 
van Leefbaar Huizen niet gesteund kunnen worden, maar wellicht bij het volgende agendapunt 
wel. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt het ook lastig dat dit onderwerp voor de programmabegroting 
wordt behandeld die veel meer effecten heeft. Hij wacht de reactie van de wethouder op het 
amendement af. 
 
Wethouder Rebel kan zich voorstellen dat de systematiek van besluitvorming wat verwarrend kan 
zijn, maar de griffier heeft hier een toelichting op gegeven. 
De bedragen die Leefbaar Huizen heeft afgestemd met Financiën zijn correct. De systematiek is 
om de tarieven van de toeristenbelasting om de vijf jaar te herzien. De eerstvolgende afweging 
conform beleid zal plaatsvinden bij het vaststellen van de begroting 2022. Het voorstel behelst een 
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verhoging van 48% in een jaar tijd. Verder speelt de tarifering van toeristenbelasting in de 
regiogemeenten. € 1,35 is al niet het laagste tarief in de omgeving, € 2,00 zal zeker bij de hoogste 
tarieven horen. Het is de vraag of Huizen qua toerisme zoveel te bieden heeft dat dit een 
dergelijke verhoging rechtvaardigt. Het college ontraadt het amendement. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het amendement sympathiek, maar hij constateert dat het in een keer 
om een substantiële verhoging gaat waarmee Huizen zichzelf misschien uit de markt kan prijzen. 
De SGP zal niet instemmen met het amendement. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) stelt een compromis voor: een verhoging van 24% 
en dus naar € 1,70 en de OZB met 0,5% extra verhogen. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) wijst erop dat buurtgemeente Blaricum € 2,00 berekent. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zal wat betreft het amendement het college volgen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) verzoekt om een korte schorsing voor stemming. 
 
De voorzitter schorst de vergadering 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Lekkerkerker. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) noemt het amendement buitengewoon sympathiek en het is een 
zuivere manier om de verhoging te rechtvaardigen door iets voor toeristen te doen. D66 komt 
echter bij het volgende agendapunt met andere voorstellen waarvan er een gaat over het 
afschalen van de posten die zijn begroot voor evenementen. Dit betekent dat er volgend jaar wel 
ruimte is voor evenementen. Zoals de wethouder heeft aangegeven, is eigenlijk volgend jaar het 
moment om het tarief van de toeristenbelasting te herzien. D66 steunt het amendement niet, maar 
stemt wel in met de belastingnota. 
 
De heer Woudsma (CDA) steunt het amendement niet. 
 
Amendement (A1) - wijziging toeristenbeIastingen, ingediend door Leefbaar Huizen en 
GroenLinks 
 
overwegende dat: 
in het kader van de bezuinigingen door het college voorgesteld wordt om de subsidie aan de 
Huizerdag stop te zetten (zie bijlage 4, blz. 3, boven aan onder “programma 6”, zoals gevoegd bij 
het voorstel “programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024”) 
. de Huizerdag in het op 9 november 201 7 door de raad vastgestelde actieplan evenementen 
2019-2022 is aangemerkt als kernevenement, wat onder meer betekent dat dit evenement niet 
(meer) weg te denken is uit de Huizer samenleving, en een sterke aantrekkingskracht heeft op 
inwoners en bezoekers; 
. in het actieplan evenementenbeleid 201 9-2022 ook wordt opgemerkt dat kernevenementen 
blijvende ondersteuning verdienen; 
. het daarom wenselijk is de benodigde financiële middelen te vinden die nodig zijn voor de 
instandhouding van de Huizerdag; 
. de Huizerdag niet alleen bezoekers uit Huizen zelf trekt maar ook van elders en dus bevorderlijk 
is voor het toerisme in Huizen; 
. de benodigde financiële middelen gevonden kunnen worden doorwijziging van de “Verordening 
toeristenbelasting 2021” en de “Verordening watertoeristenbelasting 2021, wat een verwachte 
opbrengst moet kunnen opleveren van € 9.500 per jaar; die aangewend kan worden ter dekking 
van de voortzetting van de subsidie aan de Huizerdag of een daarmee gelijkend evenement; 
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besluit: 
1. de “Verordening toeristenbelasting 2021” als volgt te wijzigen: 
. in artikel 8 “Belastingtarief” wordt in lid 1 het tarief voor overnachten verhoogd van € 1 35 naar 
€2,00; 
2. de “Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2021” als volgt te 
wijzigen: 
• in artikel 6 “Belastingtarief’ wordt in lid 1 het tarief per persoon per etmaal verhoogd van 
€1,35 naar€ 2,00. 
 
De voorzitter concludeert dat het amendement wordt verworpen met 6 stemmen voor van 
GroenLinks en Leefbaar Huizen. De overige fracties (17) stemmen tegen. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) legt een stemverklaring af met betrekking tot het raadsvoorstel. 
Leefbaar Huizen is akkoord met het voorstel met uitzondering van punt h. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen, behoudens de kanttekening 
van Leefbaar Huizen dat niet akkoord is met punt h. 
 

7.   Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 
 
Raad – eerste termijn 
 
Mevrouw Prins (VVD) deelt mee dat er de afgelopen jaren teveel is uitgegeven in het Sociaal 
Domein en dat veel uitgaven ondoorzichtig waren voor de raad. De raad moet zicht krijgen op het 
pakket en de kosten en er moet beter gebudgetteerd worden in het Sociaal Domein. Het geld dat 
wordt geïnvesteerd in het Sociaal Domein moet zo effectief mogelijk worden ingezet, met een zo 
groot mogelijke positieve impact op het welzijn van zo veel mogelijk Huizer inwoners. Investeren 
in het voorveld is goed als het lagere kosten in het achterveld oplevert. Data en analyses zouden 
wat de VVD betreft een prominentere rol moeten spelen in de besluitvorming in het Sociaal 
Domein. D66 zal een motie indienen die samen met de VVD is opgesteld met als doel meer grip 
op de kosten in het Sociaal Domein. Omdat de begroting weer in balans moet komen, is de VVD 
bereid om de draconische maatregel van de OZB-verhoging te steunen hoewel dit een worsteling 
is geweest. Naast deze verhoging heeft het college een aanzienlijk pakket van bezuinigingen 
voorgesteld waarvan vele bereikt kunnen worden in het Sociaal Domein. De keuzes die zijn 
gemaakt, lijken haalbaar en er wordt gegarandeerd dat het maatwerk blijft bestaan en dat 
iedereen geholpen kan worden. Het uitgangspunt moet blijven dat het hoge voorzieningenniveau 
gehandhaafd blijft. 
Volgend jaar beginnen de werkzaamheden aan de Zomerkade, de stranden en de Wedekuil. Een 
van de quick wins is dat er meer bootjes in de aanloophaven en de havenkom van de 
Oostermeent zouden moeten komen. Op dit moment zijn de ligplaatsen te duur en het is verplicht 
om de boten in de winter weg te halen. De VVD dient samen met de PvdA en de SGP een motie 
in om de ligplaatsen te faciliteren. 
De Nieuwe Bussumerweg moet in volle glorie hersteld worden waarbij de lanenstructuur hersteld 
dient te worden, maar vooralsnog zijn alleen gigantische bedragen aan onderzoek besteed. 
Een nieuwe invulling van de Blokkerpanden staat hoog op de agenda en de VVD hoopt hiervoor 
begin 2021 plannen te zien. 
 
De heer Rebel (CDA) memoreert dat de noodklok al bij de voorjaarsnota is geluid en naar 
aanleiding van de brandbrief die veel gemeenten naar Den Haag hebben gestuurd is voor Huizen 
1,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Een mooi gebaar, maar helaas niet voldoende met name als 
gevolg van grote tekorten in het Sociaal Domein. Het CDA vertrouwt erop dat de aanpassing van 
het normenkader– hoe vervelend voor ontvangers van zorg – een kansrijke maatregel is voor de 
beoogde besparing. In de jeugdzorg zijn de problemen complexer. In 2019 heeft het Nederlands 
Jeugdinstituut een essay geschreven over de problemen en kostenoverschrijdingen in de 
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jeugdzorg waarin een aantal bevindingen is opgenomen. Inmiddels maakt 1 op de 8 jongeren 
gebruik van de jeugdzorg. Een van de oorzaken is de verhoogde geluksnorm en het is de vraag 
wanneer professionele hulp moet worden ingeroepen. Het stelsel waarbinnen de jeugdzorg 
opereert, kent de nodige gebreken. De gemeente is financieel verantwoordelijk, maar draagt in 
veel gevallen niet de verantwoordelijkheid voor het individu. De verwachtingen van preventie en 
jeugdzorg zelf zijn vaak veel te hoog. Hulp bij vechtscheidingen blijken nauwelijks effect te 
hebben. Besparen is volgens het CDA wel mogelijk. 1 op de 8 jongeren zijn er teveel en teveel 
behandelingen zijn niet effectief. De bezuiniging is wat betreft het CDA eenmalig en daarom wordt 
de motie van D66 om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, gesteund. 
Naast bezuinigingen moeten helaas ook lasten worden verhoogd. Een meer dan inflatoire stijging 
van de OZB staat niet in het verkiezingsprogramma van het CDA en ook niet in het 
coalitieakkoord, maar gezien de situatie is deze wel noodzakelijk. Een troost is dat Huizen in de 
regio nog steeds de gemeente met de laagste lasten is. 
In 2021 zal nog veel werk verzet moeten worden om de coronacrisis en de effecten ervan op de 
Huizer samenleving het hoofd te bieden. Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor het 
verenigingsleven in Huizen. Clubs en verenigingen bieden ontspanning en onderlinge 
betrokkenheid en zijn hiermee een fundamentele bouwsteen van de samenleving. 
Het CDA meent dat er een nieuwe grens moet komen tussen de Gooise Meren en Huizen. De 
bouwplannen van de Driftweg waren nogmaals een bevestiging dat de huidige grens niet logisch 
is. Blijkens een door het CDA georganiseerde poll zijn tientallen inwoners dezelfde mening 
toegedaan. Het aanpassen van de grens kan heel eenvoudig; als beide gemeenteraden akkoord 
gaan met een voorstel en het een wijziging betreft die minder dan 10% van de inwoners betreft, 
kan dat als gemeenteraad worden besloten. Een eerste stap zou zijn dat de burgemeester 
hierover van gedachten wisselt met de burgemeester van Gooise Meren. De heer Rebel vraagt de 
andere fracties hoe zij tegenover dit voorstel staan. De burgemeester zou in een eerste gesprek 
moeten peilen of Gooise Meren het probleem erkent en bereid is mee te denken. Indien dit het 
geval is, zou gezamenlijk een proces moeten worden vastgesteld om tot een voorstel te komen. 
Positief is dat blijvend wordt geïnvesteerd in de Kustvisie, duurzame gebouwen en de 
woningbouw krijgt weer een impuls. Het hoge voorzieningenniveau moet ook in 2021 in stand 
gehouden worden. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) constateert dat meer zal worden ingezet op de versterking van de 
sociale bases en preventie, zodat hopelijk lichte zorg zwaardere en dus duurdere zorg kan 
voorkomen. Ook wordt meer zelf gedaan vanuit de gemeente en worden minder dure externe 
partijen ingehuurd. Daarnaast is er een dashboard in ontwikkeling om meer grip op de cijfers te 
krijgen, wordt vaker in de commissie gesproken over casussen met diverse deskundigen en 
mogelijk ook met de inwoners zelf over de zorg die zij nodig hebben. De PvdA zou ook graag 
kwaliteitsindicatoren toegevoegd zien. De motie hierover wordt mede namens de PvdA ingediend. 
De overheid heeft een zorgplicht voor haar inwoners. Van een aantal regelingen, met name de 
huishoudelijke hulp via de Wmo, wordt gebruikt gemaakt door mensen met een hoger inkomen of 
door mensen met een partner met een hoger inkomen. Hoewel dit strikt genomen is toegestaan, is 
dit volgens de PvdA niet de bedoeling. Het sociale vangnet van de gemeente kan alleen overeind 
blijven voor de echte minima als mensen die het zelf kunnen betalen, hier geen gebruik van 
maken. Ook van de regeling tegemoetkoming chronisch zieken is in Huizen gretig gebruik 
gemaakt waardoor deze onbetaalbaar is geworden en het college stelt voor om deze volledig weg 
te bezuinigen. Gezien de hoge kosten heeft de PvdA hier begrip voor, maar is tegelijkertijd 
bezorgd over bewoners met een laag inkomen die hiervan de dupe lijken te worden. Bij deze 
bezuiniging heeft het college een bedrag gereserveerd via de bijzondere bijstand om een aantal 
extra posten op te nemen waarvoor geen andere vergoeding bestaat. Het college wordt 
opgeroepen om goed te communiceren over de gewijzigde mogelijkheden. 
Ondanks enkele bezuinigingen worden de ambities in Huizen die zijn genoemd in de Cultuurnota 
uitgevoerd. De bibliotheek blijft een belangrijke maatschappelijke plek. Het onderzoek naar 
verplaatsing van het museum is onlangs gestart. Er is een voorbescherming opgelegd op enkele 
monumentaal waardige panden op het BNI terrein. Een Kerkenvisie wordt opgesteld. Het 
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onderhoud van de gemeentelijke kunstwerken wordt aangepakt. Ook het onderdeel kunsteducatie 
voor jongeren zou mogelijk opgenomen kunnen worden in het Huizer menu. Hiervoor dient de 
PvdA, samen met de VVD, D66, CDA en de SGP een motie in. (M6). 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat veel ondernemers, sportverenigingen, 
cultuurorganisaties en evenementen hard getroffen zijn. Het is belangrijk dat Huizen waar mogelijk 
meedenkt en helpt, ook straks wanneer het coronavirus onder controle is. 
Enkele maanden geleden werd Huizen geconfronteerd met een enorme kostenstijging in het 
Sociaal Domein. Helaas staat daarom nu de begroting 2021 in het teken van forse bezuinigingen 
en een verhoging van de OZB. D66 vindt het belangrijk dat in ieder geval de kunsteducatie blijft 
doorgaan. In de Cultuurnota is een halfjaar geleden aangegeven dat cultuureducatie een 
speerpunt is en daarom wordt de wethouder opgeroepen om met de motie van de PvdA aan de 
slag te gaan. 
De subsidie voor de Huizerdag stopt geleidelijk en is voor het de Stichting Huizerdag een reden 
om direct te stoppen. D66 betreurt dit enorm, omdat de inwoners juist na een moeilijke periode 
een mooi evenement verdienen. Het zou goed zijn als een initiatiefnemer komend jaar toch een 
evenement organiseert dat toegankelijk is voor iedereen en dat past bij de identiteit van Huizen. 
D66 dient daarom, mede namens de VVD, CDA, PvdA en de SGP, een motie in (M7). 
Er is veel respect voor de Vrijwilligers Centrale en voor alle vrijwilligers die met elkaar zorgen voor 
verbinding tussen inwoners. Daarom is het zwaar dat in de komende periode wordt bezuinigd op 
de door de Vrijwilligers Centrale gecoördineerde maatschappelijke stage. D66 wil zeer 
nauwlettend monitoren of deze bezuiniging niet meer kwaad dan goed doet en als dit het geval is, 
tijdig bij kunnen sturen. 
In het Sociaal Domein is gekozen voor investeren in het voorveld met als doel om uiteindelijk 
minder zwaardere zorg nodig te hebben. Ook hier zal nauwkeurig worden gemonitord hoe deze 
bezuiniging uitpakt. 
Het is zeer spijtig dat het mantelzorgcompliment onderdeel uitmaakt van de bezuinigingen, maar 
de ondersteuning voor de mantelzorger is en blijft van groot belang om overbelasting te 
voorkomen. 
In de Wmo begint langzamerhand een onhoudbare situatie te ontstaan, omdat de kosten enorm 
stijgen als gevolg van het abonnementstarief waardoor een steeds grotere groep financieel 
draagkrachtigen gebruik maakt van de Wmo. Ook in de jeugdzorg blijven de kosten oplopen en 
inzet op preventie is ook hier belangrijk. De raad is enorm overvallen door de tekorten en het is 
onbegrijpelijk dat begrotingen jaar na jaar worden overschreden. Er moet meer grip op Sociaal 
Domein komen en er moet sneller bijgestuurd worden als de kosten uit de hand lopen. Ook moet 
worden gesproken over wat goede kwalitatief goede zorg is en waar de verantwoordelijkheid van 
de gemeente ophoudt. In dit kader sluit mevrouw Van Werven zich aan bij de heer Rebel van het 
CDA. Om meer grip op de kosten te krijgen, is meer analyse noodzakelijk. Met de dienstverleners 
dient afgesproken te worden dat maximaal binnen drie maanden na geleverde diensten wordt 
gefactureerd. De wethouder is hiermee al in regionaal verband bezig, maar D66 hoort binnenkort 
graag dat deze afspraken daadwerkelijk zijn gemaakt. 
D66 heeft ook zorgen over het stapelen van zorg. Ook hier moet meer inzicht worden verkregen in 
de kosten en de prestaties van het voorveld, zodat projecten die geen effect hebben tijdig kunnen 
worden gestopt. Samen met VVD, CDA, PvdA, Leefbaar Huizen, GroenLinks en Fractie 
Transparant Huizen wordt de motie “Grip op Sociaal Domein” ingediend. (M8). 
In de prioriteitenlijst van de projecten staat na verduurzaming vastgoed ook de nieuwbouw van de 
Rehobothschool staan. D66 hoopt dat het college hier voortvarend mee aan de slag gaat, zodat 
binnenkort alle scholen in Huizen klaar zijn voor de toekomst. 
Ook goed nieuws is dat eindelijk een start wordt gemaakt met de Kustvisie. 
D66 vindt het ook belangrijk dat de operatie Steenbreek wordt gecontinueerd en dat versteende 
wijken groener worden. 
Naar de herinrichting van het Bad Vilbelpark wordt uitgezien. 
Tot slot, in reactie op de vraag van de heer Rebel, staat D66 positief tegenover een gesprek van 
de burgemeester met de burgemeester van Gooise Meren. 
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Mevrouw Rienstra (GroenLinks) constateert dat de bezuinigingen worden veroorzaakt doordat het 
rijk wel taken decentraliseert, maar niet voldoende middelen beschikbaar stelt om de taken goed 
te kunnen uitvoeren. Weliswaar wordt incidenteel extra geld verstrekt voor de jeugdzorg en de 
Wmo, maar dit biedt geen uitzicht op structurele verbetering. De voorstellen van het college zijn 
erop gericht om in 2024 een structureel sluitende begroting te hebben. Het rijksbeleid is echter 
grillig en onvoorspelbaar. Door de herijking van het gemeentefonds lijkt het erop dat grote 
gemeenten hier voordeel van hebben en kleinere niet. De herziening van het gemeentelijk 
belastinggebied zal naar verwachting pas in 2022 zijn beslag krijgen. Tot slot is nog niet duidelijk 
of gemeenten voldoende gecompenseerd zullen worden voor de gevolgen van de coronacrisis. 
GroenLinks zal bezuinigingen wegens onderuitputting steunen, maar er zijn grote twijfels over de 
bezuinigingen bij jeugdzorg en Wmo en het is de vraag of het voorzieningenniveau kan worden 
gehandhaafd. GroenLinks zal de moties van de ChristenUnie en D66 hierover mede indienen. 
Ook heeft GroenLinks grote bezwaren met bezuinigingen op cultureel gebied. Het voorstel is om 
de bezuiniging op de Kunstuitleen en met name het deel over kunsteducatie voor jongeren en de 
Vrijwilligers Centrale en de Huizerdag ongedaan te maken. Hiervoor wordt een motie voor de 
Vrijwilligers Centrale ingediend (M3) en wordt motie M8 mede ingediend. 
De verhoging van de OZB wordt nadrukkelijk gesteund. Dit betekent een geringe verhoging van 
de woonlasten voor de eigenaren en Huizen is hiermee nog steeds de goedkoopste gemeente in 
de regio. Voor dekking van voorstellen zal D66 waar nodig een aanvullende verhoging van de 
OZB voorstellen. 
Wanneer alle aandacht op de korte termijn is gericht, wordt de klimaatcrisis vergeten. Het 
planbureau voor de leefomgeving heeft bekend gemaakt dat Nederland er niet in zal slagen de 
CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verlagen. Huizen maakt in ieder geval een start met het 
verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Samen met de ChristenUnie, PvdA en D66 wordt 
een motie ingediend om een onderzoek te starten naar het regionaal inzetten van 
materialenpaspoorten (M9). 60% van de leefomgeving is echter in particuliere handen. Op welke 
wijze gaat het college de inwoners enthousiasmeren een bijdrage te leveren aan het 
klimaatbestendig maken van huizen? 
Participatie is voor GroenLinks van wezenlijk belang in een moderne democratie. Een 
burgerberaad is een door loting aangewezen representatieve groep mensen die door experts en 
belanghebbenden op een betrouwbare gebalanceerde manier geïnformeerd wordt en in kleine 
gefaciliteerde groepen overlegt om uiteindelijk te beslissen over voorstellen voor concreet beleid. 
Dit is een waardevolle aanvulling op de huidige democratische middelen. Een voorstel is om voor 
de begroting 2022 een burgerberaad in te zetten. 
 
De heer Rebel (CDA) meent dat de inwoners op dit moment ook kennis kunnen nemen van de 
begroting en de voorstellen. Wat is het verschil met een selecte groep voor het burgerberaad? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) licht toe dat het geen geselecteerde groep is, maar dat deze door 
loting wordt samengesteld. De groep wordt begeleid en wordt geholpen om besluiten voor te 
leggen. De daadwerkelijke verantwoordelijkheid blijft bij de raad, maar deze wordt gesteund door 
wat de bevolking ervan vindt. 
 
De heer Rebel (CDA) neemt als voorbeeld de Kustvisie en vraagt wat het burgerberaad hieraan 
zou hebben toegevoegd. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) zegt dat er vanuit het burgerberaad een voorstel naar het college 
zou komen over hoe de Kustvisie eruit zou zien. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) stelt voor om in de participatiebijeenkomst die nu is geannuleerd 
vanwege corona, nader te spreken over dit onderwerp. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt of het burgerberaad een alternatief is voor het voorstel van college. 
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Mevrouw Rienstra (GroenLinks) stelt dat het burgerberaad een voorbereidende fase is waarbij 
burgers meer verantwoordelijkheden hebben dan iemand die komt inspreken. Zij biedt aan om 
extra informatie rond te sturen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) ontvangt deze informatie graag, maar zij denkt dat het naïef is om te 
denken dat iemand die door loting wordt aangewezen hier komt zitten en dat de raad de 
voorstellen anders zal beoordelen dan die van het college. 
Naar aanleiding van motie M9 over het Materialenpaspoort heeft zij een en ander opgezocht en 
heeft begrepen dat hier meer onderzoek naar wordt gedaan en dat minister Ollongren verwacht in 
2022 hierover een beleidsvoorstel te doen. Heeft het zin om hiermee aan de slag te gaan als het 
nog geen rijksbeleid is en geldt het ook voor particulieren? 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt niet dat het noodzakelijk is om te wachten op 
rijksoverheidsbeleid. De MRA is een pilot gestart die vooralsnog goed verloopt. Het voorstel roept 
alleen op om het regionaal te bekijken, omdat de regio is begonnen met de digitale 
materialenmarktplaats. Voor de meeste impact zou het idee zijn om met gemeentelijk vastgoed te 
werken. Het staat individuele inwoners vrij om het ook te doen. Het gaat om kleine bedragen. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) meldt dat Leefbaar Huizen mede de motie ‘Grip op 
Sociaal Domein’ indient om knelpunten in het Sociaal Domein goed te kunnen monitoren. 
Leefbaar Huizen heeft zorgen over de keuzes die zijn gemaakt, omdat bezuinigingen in hoge 
mate kwetsbare burgers en hun mantelzorgers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers treffen. 
Het coördineren van de maatschappelijke stages door de Vrijwilligers Centrale is belangrijk en 
Leefbaar Huizen hoopt dat de bezuiniging hierop niet leidt tot meer problematiek 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat de pot van 10 miljoen euro voor Sociaal Domein 
door het vorige college volledig is gebruikt voor andere zaken, zodat het huidige college 
genoodzaakt is om te bezuinigen. 
Een voorstel van Leefbaar Huizen zou zijn om de contributie voor operatie Steenbreek te stoppen 
en dit geld te besteden aan de “Zonnebloem” en aan “Vier het leven”. Steenbreek valt echter 
onder rioolgeld en kan niet voor iets anders worden ingezet. 
De Cultuurnota is net gerealiseerd, maar voor de helft wordt het geld al voor iets anders gebruikt. 
Eerder is al geopperd of het mogelijk is of de liggende gelden op een andere manier kunnen 
renderen. 
Leefbaar Huizen begrijpt echter de noodzaak voor de bezuinigingen en steunt het college hierin. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) constateert dat de bezuinigingen in het Sociaal Domein 
betekenen dat de openeinderegeling stopt, de toegang tot de voorzieningen wordt 
teruggedrongen, het stelsel wordt vereenvoudigd en meer zelf moet worden gedaan. Dit is een 
afwijking van het bestaande Sociaal Domein. Zelfs als de ChristenUnie akkoord gaat met de 
bezuiniging, dan betekent dit niet automatisch dat ook wordt ingestemd met de wijze waarop 
wordt bezuinigd waarmee vaak met name de meest kwetsbare inwoners worden geraakt. 
Sommige bezuinigingen treffen dezelfde doelgroep en dit moet worden voorkomen. Daarom wordt 
samen met GroenLinks, Fractie Transparant Huizen de motie “Bezuinigingen Wmo en jeugdzorg” 
(M10) ingediend. 
Een van de bezuinigingen die de ChristenUnie aan het hart gaat, is het christelijk maatschappelijk 
werk. Dit is maatwerk en een keuzemogelijkheid. Het college wordt gevraagd of er een 
mogelijkheid is om deze bezuiniging uit te stellen en pas na evaluatie van de pilot een besluit te 
nemen. 
De keuze voor één aanbieder houdt een risico in. Wat als deze niet geschikt blijkt voor de cliënt? 
Is het mogelijk om voor de Wmo en jeugdzorg ook een deel zelf lokaal uit te voeren en komt 
hiervoor een voorstel naar de raad? 
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Ook in het preventieve voorveld vinden bezuinigingen plaats. Een voorbeeld hiervan is de 
afschaffing van het mantelzorgercompliment. De verordening stelt dat het college de cliënt in staat 
moet stellen een blijk van waardering te geven. De voorgestelde bezuiniging maakt dat 
onmogelijk. Hoe kan de cliënt dit per 1 januari a.s. een blijk van waardering geven? 
De ChristenUnie stelt voor om de kleine bedragen ongemoeid te laten. Deze dragen niet 
substantieel bij aan de bezuinigingen, maar zijn voor de samenleving zeer belangrijk. Een 
suggestie is om clientondersteuning als onderdeel van het preventieve voorveld in stand te 
houden. Wat betreft gehandicaptensport zou het dure G-skiën wat minder mogen en de 
gehandicapte sport in de breedte in stand gehouden moeten blijven. Dekking kan worden 
gevonden in de vrijval van de subsidie van de Oratoriumvereniging Excelsior die helaas ophoudt 
te bestaan, uit de bijdrage voor de Händelvereniging en het verminderen van het budget van het 
G-skiën. De Vrijwilligers Centrale heeft aangegeven extra geld nodig te hebben voor de vrijwillige 
thuishulp, een belangrijk onderdeel van het preventieve voorveld. De wethouder wordt 
opgeroepen om met de Vrijwilligers Centrale in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. 
In afwijking van het coalitieakkoord wordt een verhoging van de OZB voorgesteld en de 
ChristenUnie waardeert deze stap, omdat hiermee nog verdergaande bezuinigingen worden 
voorkomen. 
Een vraag is welke mogelijkheden er zijn om het nog vrije beschikbare deel van de reservering 
voor de realisatie van het collegeprogramma in te zetten om een deel van de bezuinigingen te 
voorkomen of de verzachten. 
Het aantal welzijnslocaties wordt mogelijk verminderd en een voorstel hiervoor zou aan B&W 
worden voorgelegd. Klopt dit? En volgt er een raadsvoorstel? 
De inzet op verduurzaming, op meer biodiversiteit en groen is hard nodig en een goede stap. 
Regenwater moet in de tuin belanden en niet in het riool. Geldt dit al als standaardeis bij 
nieuwbouwwoningen? 
Samen met GroenLinks wordt de motie “Materialenpaspoort” ingediend. 
Zijn er alternatieven voor de intocht van Sinterklaas of blijft het budget onbenut of zou dit zijn in te 
zetten voor cadeautjes voor kinderen uit minimagezinnen? 
 
De heer Bource (SGP) wijst erop dat 2020 het jaar zou zijn van 75 jaar herdenken en vieren. Het 
werd echter ook het jaar waarin inwoners overleden aan de gevolgen van corona en waarin 
ondernemers, werknemers en verenigingen geconfronteerd werden met grote problemen. 
De SGP wil sluipverkeer in het oude dorp zo veel mogelijk tegengaan. Hierbij wordt gedacht aan 
eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat waarbij de groepspraktijk goed bereikbaar blijft. Ook het vele 
zware verkeer in de Tuinstraat dient aangepakt te worden. 
BNI vecht voor zijn voortbestaan en op korte termijn moet het grond langs de Havenstraat 
verkopen. Gebouw 2 en de dakconstructie van gebouw 41 lijken beschermingswaardig en het is 
belangrijk om te bekijken op welke wijze deze behouden kunnen blijven. 
Door het coronavirus worden bepaalde bedrijfssectoren opnieuw zwaar getroffen. Protocollen 
dienen niet de overhand te krijgen over de menselijke maat. 
Na het vaststellen van de Cultuurnota blijft weinig over van de gezamenlijk geformuleerde 
ambities. Het gaat ver dat een evenement als de Huizerdag sneuvelt en ook het Havenfestival en 
de Oldtimers kunnen niet op structurele subsidie rekenen. De SGP roept op om actief, samen met 
verenigingen en het bedrijfsleven te blijven zoeken naar mogelijkheden om Huizen te promoten. 
Aandacht voor klimaatbestendigheid is noodzakelijk in de vorm van wadi’s en infiltratievelden. 
Doordat 60% van de fysieke ruimte in particulier bezit is, moeten inwoners actief worden 
betrokken om dakoppervlakken af te koppelen of tuinen te vergroenen en te ontstenen. 
De uitvoering van de Kerkenvisie laat nog op zich wachten. Dat is begrijpelijk in deze bijzondere 
tijd, maar het is wel belangrijk om zo veel mogelijk de vaart erin te houden. 
Verhoging van de belasting is onvermijdelijk, maar de lokale belastingdruk dient wat betreft de 
SGP wel laag te blijven. 
De SGP is voorstander van plannen zoals aan de Jan van Galenstraat woningen voor ouderen te 
realiseren om hiermee de doorstroom te bevorderen. 
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Blijven opkomen voor de zwakkeren in de samenleving is belangrijk. Er zijn veel kwetsbare 
mensen die echt op hulp zijn aangewezen. Mantelzorgers zijn onmisbaar en deze moeten zich 
voldoende gewaardeerd en ondersteund blijven voelen. De pilot van de Schuilplaats wordt zonder 
evaluatie beëindigd en dit is eigenlijk kapitaalvernietiging. De Vrijwilligers Centrale moet als 
belangrijke partner wel op voldoende ondersteuning kunnen blijven rekenen. 
Kernbegrippen voor de SGP zijn respect voor elkaar, voor ieders eigendommen en respect voor 
onze omgeving. Schade aan publieke en private eigendommen zijn onacceptabel. Een 
maatschappelijke discussie over vandalisme is van het grootste belang. Bij problematisch gedrag 
moet de verbinding worden gezocht tussen zorg en veiligheid. De politie stoot bepaalde taken af 
en hierdoor wordt de inzet van de gemeentelijke boa’s steeds belangrijker. 
De SGP blijft de zondag als rustdag van de week koesteren. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) meent dat het Sociaal Domein over teveel schijven 
loopt en denkt door schijven te verwijderen bijvoorbeeld de jeugdzorg veel goedkoper kan. Fractie 
Transparant Huizen heeft daarom de motie ‘Grip op Sociaal Domein’ ondersteund. 
Het plan voor de Zomerkade is geweldig. Hij hoopt wel dat de horecabedrijven blijvend een 
winterterras kunnen behouden. 
De plannen voor de Jan van Galenstraat juicht Fractie Transparant Huizen toe. Wel zitten er op dit 
moment enkele florerende verenigingen die niet weten waar ze heen moeten als ze het pand 
moeten verlaten. 
Fractie Transparant Huizen is een voorstander van verhoging van de OZB en pleit er zelfs voor 
om deze nog verder te verhogen. Het vorige college heeft de OZB met 10% verlaagd en dit moet 
worden rechtgetrokken. Hij denkt dat de wethouder duidelijk heeft gemaakt hoe weinig de 
verhoging de woningeigenaar per jaar kost. 
Tien raadsleden hebben hard gewerkt aan de Cultuurnota en het voorstel is om versneld het 
museum en een eventueel theater naast de krachtcentrale te bouwen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat de wethouder een onderzoek hiernaar heeft ingesteld. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is hiervan op de hoogte, maar op dit moment wordt  
de Graaf Wichman niet meer gebruikt. 
Fractie Transparant Huizen hoopt dat de ontwikkeling van de Oude Haven versneld wordt 
opgepakt. Desnoods zou hiervoor geld van de reserves gebruikt moeten worden. Als dit wordt 
uitgesteld, zal het veel duurder zijn. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een dinerpauze en voorbereiding van het college. 
 
College – eerste termijn 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Rebel. 
 
Wethouder Rebel is blij met de raadsbrede steun voor de bezuinigingen 
Er is gevraagd waarom alles op alles is gezet om een sluitend perspectief te presenteren terwijl er 
veel onzekerheden zijn in de komende periode en de provincie heeft toegezegd soepel om te 
gaan met toezicht. Het college neemt zijn verantwoordelijkheid en de impact van nieuw 
overheidsbeleid is onzeker. De provincie heeft aangegeven dat wordt bekeken hoe het preventief 
toezicht wordt toegepast, maar heeft ook duidelijk gemaakt dat het wel toegepast zal worden. 
Naar aanleiding van de motie Materialenpaspoort (M9) stelt de wethouder dat de beleidsvisie 
verduurzaming gemeentelijk vastgoed al inzet op circulair ontwerpen en bouwen, maar laat de 
wijze waarop dit gebeurt open. Dit is bewust gedaan, omdat het materialenpaspoort als methode 
nog niet breed is geaccepteerd, ook niet in de MRA. Het onderzoek zou zich daarom niet moeten 
beperken tot één instrument, maar breder getrokken moeten worden. Het is verstandig om ter 
bevordering van eenduidigheid richting bouwpartijen, na te gaan of gemeenten gezamenlijk 
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kunnen overgaan tot het invoeren van het materialenpaspoort. In dit kader heeft het college geen 
moeite met de motie. 
Leefbaar Huizen heeft gepleit voor het zoeken naar beter rendement voor liggende gelden. Het 
rendement voor 2021 is naar verwachting 1,62%, maar dit zal in 2024 waarschijnlijk al weer 
verder zijn gedaald naar 1,22%. 
De maatregel voor het overkappen van terrassen van horeca is getroffen met het oog op corona, 
omdat duidelijk is dat horecaondernemers het zwaar hebben. Zodra de horeca weer open mag, 
wordt ruimte geboden om tot 22.00 de winterterrassen mogelijk te maken. Het gaat te ver om hier 
nu al een structureel besluit over te nemen. 
Vanaf het begin is duidelijk gemaakt dat er een verantwoordelijkheid is met betrekking tot de 
maatschappelijke gebruikers van de Jan van Galenstraat en dat zij worden ondersteund bij het 
zoeken naar vervangende ruimte. Dit is ook gecommuniceerd in de brief die eerder is uitgegaan 
naar alle organisaties die in kennis zijn gesteld over de bouwplannen in de Jan van Galenstraat. 
 
Wethouder Verbeek meldt dat Sinterklaas in Huizen op een andere manier dan gewoonlijk 
aankomt in Huizen. 
De motie Cultuureducatie voor jongeren (M6) vindt het college sympathiek. Als het onderzoek 
binnen de bestaande budgetten past, zal worden bekeken wat kan worden gerealiseerd. De 
uitkomsten hiervan zullen worden teruggekoppeld aan de raad. 
De motie Subsidiegelden voor nieuw evenement in Huizen (M7) wordt ontraden door het college 
gezien de financiële situatie van de gemeente Huizen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft met betrekking tot Sinterklaas geïnformeerd of er geld 
beschikbaar is voor cadeautjes. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat er binnen het Kindarrangement mogelijkheden zijn om hieraan te 
voldoen. Dit kan niet vanuit het budget dat overblijft van Sinterklaas. Dit vloeit terug naar de 
Algemene Middelen. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vraagt of de wethouder kan bevestigen dat een aantal zaken van de 
Cultuurnota doorgang kan vinden. 
 
Wethouder Verbeek verwacht dat bij de volgende commissie Sociaal Domein  een mededeling 
wordt gedaan over de stand van zaken ten aanzien van de aanpak van de Kunst- en Cultuurnota. 
Hierin zal precies worden vermeld wat is uitgevoerd en wat helaas als gevolg van corona niet is 
uitgevoerd. 
 
Wethouder Hoelscher is het eens met het CDA dat heeft gesteld dat zorg bij vechtscheidingen niet 
effectief is. Daarom is besloten om hier Villa Pinedo op te zetten in plaats van dure 
zorginstellingen. 
Met de raad zal nog worden gesproken over burgerparticipatie. Vooraf wordt meegegeven dat de 
begeleiding van burgerberaad zeer intensief is en dientengevolge veel middelen vergt. 
Voor maatschappelijk werk zullen geen extra mogelijkheden worden gecreëerd. Het gaat om een 
voorliggende voorziening waar mensen eerst gebruik van moeten maken alvorens gebruik te 
kunnen maken van maatwerkvoorzieningen. Op het moment dat verordeningen gewijzigd moeten 
worden, betreft dit een raadsbevoegdheid en zal een raadsvoorstel volgen. 
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. 
Bij jeugdzorg zijn inderdaad te veel partijen betrokken en het moet veel beter en goedkoper 
kunnen. Het college is blij met de motie “Grip op het Sociaal Domein” (M8), omdat hiermee 
eigenlijk wordt aangegeven welk beleid het college reeds heeft ingezet. Het dashboard zal deels 
in het tweede kwartaal 2021 worden opgeleverd. De wethouder verzoekt de indieners wel om de 
laatste bullet van het dictum te wijzigen. Het college zou in gesprek willen gaan met de VNG om te 
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bewerkstelligen dat alleen die inwoners die het echt niet kunnen betalen een beroep kunnen doen 
op ondersteuning van de gemeente. 
Wat betreft motie “Bezuinigingen WMO en Jeugdzorg” (M10) kan het college positief adviseren 
waarbij wel wordt verzocht om punt 2 te verwijderen. Er is aangegeven dat met één aanbieder zal 
worden gewerkt met een lumpsum financiering. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) wijst er met betrekking tot de motie Grip op het Sociaal Domein 
op dat er tussen mensen met een minimum inkomen en mensen met een goed salaris een groep 
zit voor wie het preventief werkt om te voorkomen dat ze niet langer zelfstandig thuis kunnen 
wonen. 
 
Wethouder Hoelscher zegt dat mensen een eigen bijdrage leveren en hierbij wordt naar 
draagkracht gekeken. Met het teruggaan naar de oude regeling is er invloed op de kosten wat op 
dit moment niet het geval is. 
 
Raad - tweede termijn 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt zich af wat er nu gebeurt als het dashboard pas begin volgend jaar 
gereed is. Worden op dit moment geen budgetten overschreden? 
Een grenscorrectie wijzigt het bestemmingsplan niet en het college zal niet opeens anders kunnen 
handelen. Voor een echte oplossing van het probleem is de gemeenteraad van de Gooise Meren 
nodig. Een motie met een opdracht om de burgemeester naar de Gooise Meren te laten gaan, zal 
de VVD niet sturen. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft in zijn bijdrage niet de bedoeling gehad om het probleem met de bouw 
aan de Driftweg op te lossen door een grenscorrectie. De bouw van het appartementencomplex 
was een trigger voor het CDA om een eerdere wens van logische grenzen met buurtgemeenten 
weer eens op tafel te leggen. Het gesprek van de burgemeester zou verkennend moeten zijn om 
te inventariseren of het probleem wordt herkend en of de gemeente bereid is om hier met Huizen 
naar te kijken. 
 
Mevrouw Prins (VVD) denkt dat dit niet het goede moment is om dit te doen. 
 
De heer Rebel (CDA) concludeert dat mevrouw Prins hiermee suggereert dat zij het probleem wel 
herkent, maar zij de timing ongelukkig vindt. 
 
Mevrouw Prins (VVD) zegt dat als de raad deze mening is toegedaan, dit niet betekent dat zij dit 
zou willen. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of mevrouw Prins het logisch vindt dat de Huizer hockeyclub op het 
grondgebied van de Gooise Meren ligt. 
 
Mevrouw Prins (VVD) denkt dat het niet logisch is dat de ambulance naar de gemeente Gooise 
Meren rijdt als deze naar de Huizer Hockeyclub moet. Dit soort zaken kan altijd aangekaart 
worden, maar het is belangrijk om hier het goede moment voor te zoeken en dat is niet nu. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft er alle vertrouwen in dat de burgemeester van Huizen het onderwerp 
heel rustig kan bespreken. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) hoort de heer Rebel zeggen dat het voorstel niets te maken heeft 
met de voorgenomen bouw van een pand aan de Driftweg. Betekent dit dat hij voor het hele Gooi 
naar logische grenzen streeft en dat dit een eerste opmaat is om het erover te hebben? Hij heeft 
eigenlijk begrepen dat de twee burgemeesters met elkaar spreken en als zij het met elkaar eens 
zijn, er een voorstel naar twee gemeenteraden gaat en dat met vaststelling hiervan het is 
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geregeld. Volgens de heer Van der Pas is een grenscorrectie bedoeld voor heel onlogische 
situaties op een kleinere schaal, zoals een grens die dwars door een pand loopt. Het betreft hier 
een substantieel stuk grond. 
 
De heer Rebel (CDA) bevestigt dat er meer onlogische grenzen zijn in de Gooi en Vechtstreek en 
Huizen heeft ook meer onlogische grenzen, ook met Blaricum. Het risico van het te groot maken 
van een probleem is dat er meestal niets gebeurt. Eigenlijk zou hij alle onlogische grenzen willen 
corrigeren, maar hiermee moet stap voor stap worden begonnen. Een eerste stap is om met de 
gemeente Gooise Meren in gesprek te gaan. Hij maakt de vergelijking met de klimaatverandering 
en de energietransitie. 
 
Mevrouw Prins (VVD) kan zich voorstellen dat het stoppen van de Huizerdag misschien weer 
deuren opent voor iets anders dat wel echt vernieuwend moet zijn. Zij verzoekt de wethouder om 
de raad via een rapportage in de commissie op de hoogte te houden. 
Ondernemers moeten kunnen ondernemen en moeten hier de ruimte voor krijgen. De terrassen 
tot 22.00 uur is een heel goed idee, maar het zou mooi zijn als dit na de coronatijd doorloopt. Een 
evaluatie kan laten zien hoe dit is gelopen en of dit kan worden vervolgd als blijkt dat het goed 
heeft gewerkt. 
Zoals de wethouder al aangaf, zal de burgerraad veel ondersteuning nodig hebben. De VVD zit 
eigenlijk niet op dit soort schaduwdemocratie te wachten. 
De materialenpaspoort sluit aan op de circulaire gedachte van de grondstoffenvisie waarover al in 
de commissie is gesproken. 
Op deze plaats wordt de motie vreemd aan de orde van de dag over “permanente ligplaatsen 
aanloophaven” (M4) kort toegelicht. De havens in Nederland zijn de afgelopen tijd overal 
volgelopen, omdat mensen er in coronatijd met een bootje op uit wilden gaan. De kom van de 
haven en de aanloophaven werd echter niet drukker. Bij navraag bleek dat het bootje moet 
worden verwijderd in de winter en hierdoor lopen de kosten behoorlijk op. In de zomermaanden 
kunnen bootjes zorgen voor gezelligheid en reuring en daarom wordt het college in deze motie 
opgeroepen om te onderzoeken of de aanloophaven en de havenkom aantrekkelijker gemaakt 
kunnen worden. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) handhaaft de vraag of nu al ingrijpende bezuinigingen 
doorgevoerd moeten worden terwijl niet duidelijk is of en in welke mate het echt nodig is. Het richt 
wel direct schade aan bij organisaties en initiatieven die onherstelbaar zijn. 
Het is mooi dat het college de motie ondersteunt en hiermee naar de regio wil gaan. 
Wat betreft de grenzen sluit GroenLinks zich aan bij de inbreng van de PvdA. Het is beter om dit 
in de hele regio op te pakken, omdat alle grenzen vreemd lopen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is hier fel op tegen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) deelt mee dat GroenLinks de motie van D66 over subsidie voor 
een nieuw evenement (M7) ondersteunt. Motie M6 over cultuureducatie is niet mee ingediend 
terwijl GroenLinks wel groot voorstander is van het doel en de onderbouwing, maar er ontbreekt 
een dekking voor de uitvoering voor de doelen uit de Cultuurnota. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt dat er bewust geen dekking is opgenomen zodat het college deze 
ruimte zelf kan zoeken. Over een paar maanden is de werkelijkheid wellicht weer heel anders dan 
nu en zijn er misschien weer wat mogelijkheden. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt dat een motie van de raad een dekking moet aanbieden om 
zeker te weten dat deze wordt uitgevoerd. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) brengt hier tegenin dat nog niet duidelijk is of het extra geld gaat 
kosten. Misschien kan het worden opgenomen in het Huizer menu. 
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Mevrouw Van Werven (D66) vult aan dat het inderdaad eerst moet worden onderzocht. Wellicht is 
het mogelijk vanuit de bestaande budgetten. Als er iets substantieels bij moet, zal de wethouder 
terugkomen naar de raad. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is in de veronderstelling dat de motie is ontstaan vanuit de 
aangekondigde bezuinigingen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) erkent dit, maar voegt hier aan toe dat cultuureducatie op zich al is 
opgenomen in het beleid, dus dat er budget voor is. Als er nog ruimte is, zou het wellicht niet of 
weinig geld hoeven kosten. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) meldt dat M8 mede wordt ingediend door GroenLinks en dit geldt 
ook voor M10. 
De burgerraad is volgens GroenLinks een waardevolle aanvulling op de huidige democratie. Meer 
informatie zal worden rondgestuurd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is blij dat de wethouder blijft kijken naar andere manieren om 
geld te laten renderen. 
Door op voorhand te stellen dat ondernemers na de coronatijd geen terrassen na 22.00 uur 
mogen hebben, helpt ze niet. Leefbaar Huizen sluit zich aan bij het voorstel van de VVD om dit te 
evalueren en vervolgens een besluit te nemen. 
Het is goed nieuws dat de maatschappelijke ondernemers uit de Jan van Galenstraat 
geïnformeerd zijn en elders worden ondergebracht. 
De heer De Bruijn heeft begrepen dat de wethouder motie M7, subsidie voor een nieuw 
evenement, ontraadt. Hij concludeert dat het geld voor de Huizerdag wegvalt, maar de wethouder 
is ook niet bereid om dit te reserveren voor een nieuw evenement. De Huizerdag heeft vorig jaar 
meer subsidie gevraagd, vervolgens wat minder geld ontvangen zodat uiteindelijk is besloten om 
ermee te stoppen. Op deze manier bespaart het college geld. 
Leefbaar Huizen steunt motie 6. 
Motie 8 is mede ingediend. 
Met betrekking tot motie 9, Materialenpaspoort, is de heer De Bruijn in de veronderstelling dat hier 
al een groot onderzoek naar loopt en komt er een notitie vanuit het rijk of provincie. 
In motie 10, Bezuinigingen WMO en Jeugdzorg, staat “bij de uitwerking van de 
bezuinigingsmaatregelen op de WMO en Jeugdzorg zich er tot het uiterste voor in te spannen 
dat:”. Het is vanzelfsprekend dat de wethouder zich tot het uiterste inspant. De motie voegt voor 
Leefbaar Huizen niet veel toe en zal niet worden gesteund. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat de minister een onderzoek heeft ingesteld naar de tekorten 
van de gemeente. Als de VNG dit namens de gemeenten heeft aangegeven, is het de vraag of 
een onderzoek nodig is. 
Meerdere fracties geven aan in control te willen komen en niet meer voor verrassingen willen 
komen te staan. Eerder is al gepleit voor een verplichtingenadministratie waardoor duidelijk is 
welke kosten eraan komen. Het college vindt de grip belangrijk en neemt maatregelen. 
Desondanks benadrukt de PvdA nogmaals hoe belangrijk het is om aan de voorkant te weten 
welke kosten er zullen komen. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich aan bij de bijdrage van de VVD over grip op de stijgende kosten 
en deze onder controle krijgen. 
Het is belangrijk om kwetsbare mensen niet te laten vallen en om het voorzieningenniveau te 
handhaven. 
Ook de SGP is voorstander van het in stand houden van de lanenstructuur voor de Nieuwe 
Bussumerweg. 
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Het pleidooi van het CDA om te kijken naar de niet-effectieve behandelingen wordt ondersteund. 
Terecht is aandacht gevraagd voor de effecten van corona bij ouderen, ondernemers en 
verenigingen. 
Het moment om nu over de grenscorrectie te spreken, is niet handig omdat de context erg 
gekleurd is. Een bredere context, zoals door de heer Van der Pas geschetst, heeft ook de 
voorkeur van de SGP. 
De opmerkingen van de PvdA over versterking van de sociale basis en de kwaliteitsindicatoren, 
deelt de SGP. 
Huishoudelijk hulp bij mensen die dit zelf kunnen betalen, zou voorkomen moeten worden. 
Ook de SGP heeft zorgen over tegemoetkoming van mensen met een chronische aandoening. 
Motie M7 over Subsidiegelden voor nieuw evenement in Huizen is mede ingediend door de SGP. 
De opmerkingen over de Vrijwilligers Centrale en jongeren en mantelzorgers zijn belangrijk. 
Declaraties die zeer laat worden ingediend zijn zorgelijk, maar het is onduidelijk of dit probleem 
ondervangen kan worden. 
Participatie in de vorm van burgerberaad kan op dit moment niet worden overzien, maar de SGP 
ziet informatie hierover met belangstelling tegemoet. 
De SGP staat open voor creatieve ideeën om liggende gelden meer te laten renderen. 
De zorgen van de ChristenUnie over het christelijk maatschappelijk werk en de pilot deelt de SGP. 
Het voorstel van Fractie Transparant Huizen over de overdekte terrassen moet worden 
onderzocht. 
M6, Cultuureducatie voor jongeren, heeft de SGP mede ingediend. 
M7, Subsidiegeld voor nieuw evenement in Huizen, heeft de SGP ook mede ingediend. 
M8, Grip op Sociaal Domein, steunt de SGP. 
M9, Materialenpaspoort, steunt de SGP. 
M10, Bezuinigingen Wmo en Jeugdzorg, steunt de SGP. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft in eerste termijn een vraag gesteld over een bijdrage uit de 
reservering voor het coalitieakkoord. 
De bezuiniging van het Mantelzorgcompliment is begrijpelijk, maar het blijft belangrijk om te 
bekijken hoe een cliënt in staat kan worden gesteld een blijk van waardering te geven voordat de 
verordening wordt aangepast. 
M8 gaat in op grip op het Sociaal Domein. De ChristenUnie wil ook de andere kant benadrukken, 
namelijk hoe de bezuinigingen voor de inwoners worden gemonitord. Dit wordt neergelegd in M5, 
Hart onder de riem. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) licht toe dat M8 niet alleen een analyse behelst, maar ook oproept 
om samen met de wethouder in gesprek blijven over hoe nu verder. Vanzelfsprekend wordt hierbij 
ook de kwaliteit van de zorg in het oog gehouden. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) erkent dit, maar de motie stuurt wat meer aan de kosten op de 
voorkant, terwijl M5 zich vooral op de voorliggende bezuiniging richt. 
Het probleem met de huishoudelijke hulp is duidelijk, maar er zijn ook mensen die net boven het 
minimum zitten maar wel ondersteuning nodig hebben als ze wat ouder worden en zelfstandig 
moeten blijven wonen. Er dient ook voorkomen worden dat er duurdere zorg nodig is en dat ze 
niet meer thuis kunnen blijven wonen. 
De ChristenUnie hoort graag meer over het burgerberaad. GroenLinks wordt verzocht in de 
informatievoorziening op het punt van de wethouder over de intensieve begeleiding in te gaan. 
Voor M6 is de ChristenUnie ook benieuwd naar de dekking. Daarnaast is er al cultuureducatie met 
kwaliteit voor de basisscholen. Waarom zou het accent niet hierop liggen? 
 
Mevrouw Van Werven (D66) legt uit dat de bibliotheek in het Huizer menu samen met het Huizer 
Museum en de Botters het voortouw neemt in cultuureducatie met kwaliteit. Juist daarom wordt 
gevraagd of de bibliotheek verder kan onderzoeken of de echte kunsteducatie kan worden 
meegenomen in het Huizer menu. 
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Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft begrepen dat de cultuureducatie met kwaliteit alleen voor 
de basisscholen is. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) bevestigt dit, maar het leek een goed idee om ook de middelbare 
scholieren wat meer met kunst en cultuur in aanraking te laten komen en daarom een zo breed 
mogelijk onderzoek doen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft geen bezwaar tegen een gesprek over grenzen, maar 
adviseert om het niet meer te laten zijn dan dat. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vindt het belangrijk dat de motie van GroenLinks 
over de Vrijwilligers Centrale door de hele raad wordt gesteund. Er is sprake van vergrijzing en er 
zijn steeds meer ouderen die hulp nodig hebben. Het is belangrijk om een goed functionerende 
Vrijwilligers Centrale te hebben die goed wordt gecoördineerd door professionals. 
Cultuureducatie voor jongeren is belangrijk en Fractie Transparant Huizen steunt M6. 
De Huizerdag wordt opgeofferd, maar waarom wordt niet met ondernemers gesproken om een 
goed feest te organiseren waar heel veel jongeren op zitten te wachten? Dit zou in principe voor 
een heel redelijk bedrag mogelijk moeten zijn. M7 moet wat Fractie Transparant Huizen betreft 
ook breed worden gesteund. 
M8 is mede ingediend namens Fractie Transparant Huizen. 
Met betrekking tot M9 heeft de heer Schaap in de commissie al voorgesteld om heel duidelijk te 
communiceren hoe plastic moet worden gescheiden. 
M10 is mede ingediend namens Fractie Transparant Huizen. 
De grenswijziging zou op een goed moment onder de aandacht gebracht moeten worden. 
 
De heer Rebel (CDA) is benieuwd naar de plannen over het Burgerberaad. Wel wijst hij erop dat 
het gezien de bezuinigingen een probleem kan worden. 
De opmerking van de heer De Bruijn dat het vorige college de reserve van het Sociaal Domein er 
doorheen heeft gejaagd, begrijpt hij niet helemaal. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) kan zich voorstellen dat het pijn doet om te horen dat het 
geld er doorheen is gejaagd, maar hij wijst op zaken als een verlaging van de OZB, het Keugat, 
de Botterwerf die met het geld uit het Sociaal Domein zijn bekostigd. 
 
De heer Rebel (CDA) stelt dat € 70.000 uit de reserve Sociaal Domein is gebruikt voor 
bovengenoemde zaken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) noemt de uitspraken van de heer De Bruijn ongefundeerd. 
 
De heer Rebel (CDA) wil melden dat er ondanks de wens tot meer grip op het Sociaal Domein ook 
veel goeds in dit domein gebeurt, zoals dagbesteding en inburgering. 
Naar aanleiding van het voorstel van de gemeentegrens wordt geconstateerd dat er algemene 
steun bestaat voor het aanpakken hiervan, maar dat er verschil van mening is over timing en de 
schaal waarop dit moet gebeuren. 
Het CDA steunt M10 (met de aanpassing van de wethouder). 
M6, M7 en M8 zijn mede ingediend door het CDA. 
Met M9, Materialenpaspoort, kan het CDA in de basis instemmen. Wel is bekend dat de minister 
hier ook mee bezig is en in 2022 met een voorstel komt. Met circulair bouwen als uitgangspunt 
moeten wel stappen worden gezet waarbij geldt dat er liever aan de voorkant wat wordt 
geïnvesteerd in papier dan aan de achterkant een grote afvalberg krijgen. Het CDA stemt in met 
de motie en verzoekt de wethouder deze mee te nemen als hij dit onderwerp in de regio aankaart. 
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Mevrouw Van Werven (D66) deelt mee dat zij akkoord kan gaan met het verzoek van de 
wethouder om de laatste bullet van M8 te wijzigen in “met het rijk in gesprek gaan om te 
bewerkstelligen dat alleen inwoners die het echt niet kunnen betalen een beroep kunnen doen op 
deze ondersteuning.” Dit is precies de intentie van de motie en is daarom geen probleem. Deze 
motie komt volgens D66 ook voldoende tegemoet aan de wensen van de ChristenUnie en M10 
wordt daarom gezien als een beetje overbodig. 
De motie Vrijwilligers Centrale Huizen wordt niet gesteund. 
De overige moties heeft D66 mede ondertekend of er al mee ingestemd. 
Ook D66 vindt het permanente karakter van de horecaterrassen een goed idee als dit blijkt te 
werken en hier zou op zijn minst naar gekeken kunnen worden. 
Voor het overige sluit mevrouw Van Werven zich aan bij de opmerkingen van de heer Rebel en de 
heer Doorn over de uitgave van de reserve Sociaal Domein. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) licht toe dat M16 van de ChristenUnie toeziet op de uitwerking van 
de bezuinigingsmaatregel. Hij meent dat moties 8 en 10 naast elkaar kunnen bestaan. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) denkt dat de raad zelf aan het stuur kan blijven zitten op het moment 
dat in gesprek wordt gegaan en zij gaat niet mee in de gedachtegang van de heer Doorn. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) krijgt zojuist te horen dat de heer Doorn buiten de zaal niet te 
verstaan is. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) deelt de zorg niet dat mensen boven de 120% buiten de boot vallen. 
Zij weet dat er altijd maatwerk wordt geleverd als het nodig is. 
 
College – tweede termijn 
 
Wethouder Rebel heeft in de gecombineerde commissie al aangegeven dat het college ruimte wil 
bieden om hetgeen in het coalitieakkoord is afgesproken te kunnen uitvoeren. Bovendien gaat het 
om incidenteel geld. 
Het is lastig om iets te evalueren wat nog niet is ingegaan. Na intensief overleg is besloten ruimte 
te creëren voor de terrassen voor ondernemers. Bij de openstelling van terrassen de komende 
maanden is rekening gehouden met verschillende belangen. De wethouder stelt voor om eerst af 
te wachten hoe de openstelling van de terrassen verloopt en vervolgens te bekijken of dit een 
vervolg kan krijgen. 
De enige reden dat het college heeft voorgesteld om de subsidie van de Huizerdag af te bouwen, 
is vanwege bezuinigingen. Het is niet de bedoeling dat de gelden die hierdoor niet worden 
uitgegeven direct een andere invulling te geven. Het college ontraadt daarom de motie M7. Er 
wordt nogmaals op gewezen dat de tekorten ook nog in 2022 en 2023 zullen blijven bestaan. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat de Vrijwilligers Centrale pas op 28 mei jl. zonder begroting 
een extra budget van € 17.500,-- heeft aangevraagd. Als dit eerder was gebeurd, had verwezen 
kunnen worden naar de subsidieverordening waarin staat dat de aanvraag voor 1 maart jl. 
ingediend had moeten worden. Ook als dit wel was gedaan, was de aanvraag niet gehonoreerd 
als gevolg van de financiële positie. Wel worden minimaal zes maal per jaar gesprekken gevoerd 
met de Vrijwilligers Centrale en als er behoefte is aan tijdelijk vrijwillige thuishulp als gevolg van 
corona, kan worden bekeken of eenmalig iets gedaan kan worden met de door het rijk verstrekte 
coronagelden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft gevraagd wat er in de tussentijd wordt gedaan als het dashboard pas 
in januari 2021 gereed is. 
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Wethouder Hoelscher ziet dat de kosten net als in de afgelopen maanden nog steeds oplopen. Er 
wordt met verschillende systemen gewerkt: een eigen systeem, het dashboard van de regio en 
daarnaast zijn er administratieve systemen van de aanbieders. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft met haar vraag bedoeld of de ingezette bezuinigingen genoeg zijn 
voor de komende jaren. 
 
Wethouder Hoelscher stelt dat de nieuwe plannen vanaf 1 januari 2021 gelden. Daarom wil hij 
snel aan de slag om onnodige hulp te voorkomen en ervoor kan worden gezorgd dat geen 
zwaardere zorg wordt ingezet. Door de verschillende systemen kan niet op elk mogelijk moment 
bekeken worden hoe het ervoor staat. 
 
Mevrouw Prins (VVD) zou graag horen dat de maatregelen die nu zijn genomen onder controle 
zijn en dat er geen extra geld meer nodig is. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat de maatregelen nu voor liggen. Als er vanavond een klap op 
wordt gegeven, wordt morgen direct aan de slag gegaan. Helaas kan hij niet met zekerheid stellen 
dat er geen tekorten meer naar voren kunnen komen. De verwachting is dat het voorliggende 
beleid effect sorteert. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) vraagt een schorsing aan voor overleg. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en brengt de programmabegroting 2021 en de 
meerjarenraming 2022-2024 en vervolgens de moties in stemming. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) legt een stemverklaring af. Leefbaar Huizen stem in met de 
programmabegroting met uitzondering van punten 2 en 3. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) legt een stemverklaring af. De ChristenUnie stemt in met de 
programmabegroting, maar zal wel vinger aan de pols houden bij de uitwerking van de 
bezuinigingsmaatregelen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) legt een stemverklaring af. Zij sluit zich aan bij de voorgaande 
spreekster. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel unaniem is aangenomen, waarbij Leefbaar Huizen 
tegen beslispunten 2 en 3 stemt. 
 

STEMMING OVER DE MOTIES 
 
Motie 6 - Motie cultuureducatie voor jongeren, ingediend door PvdA en mede namens de 
fracties van VVD, CDA, D66 en SGP 
 
overwegende dat: 
. in de Cultuurnota “Verbindend en verrassend eigen” bij ambitie 7 als doel vermeld staat: Alle 
scholieren in Huizen op laagdrempelige manier in aanraking laten komen met muziek, kunst en 
cultuurhistorie” 
. bij de programmabegroting 2021 vermeld wordt, dat er in 2021 een plan van aanpak gaat komen 
waarin staat hoe deze ambitie uitgevoerd gaat worden; 
. bij de voorgestelde bezuinigingen een subsidiestop staat voor de Kunstuitleen, dat niet alleen 
een platform is voor kunstenaars en uitleen van kunst, maar zich ook bezig houdt met 
kunsteducatie door middel van kunstlessen aan basisschoolleerlingen; 
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. er al een “Huizer Menu” bestaat (samenwerking bibliotheek, Huizer Museum, de Botterstichting 
en de Historische Kring) dat zorg draagt voor cultuur- en erfgoededucatie van 
basisschoolleerlingen; 
 
draagt het college op: 
1. in samenwerking met de bestaande en met nieuwe partners zoals de Atelierroute, de 
muziekschool en eventuele anderen, te onderzoeken of de bibliotheek het voortouw kan nemen in 
de cultuureducatie (inclusief kunsteducatie) voor alle jongeren, zowel van basisscholen als van 
het voortgezet onderwijs;  
2. over de uitkomsten van het onderzoek te rapporteren aan de commissie Sociaal Domein 
uiterlijk in haar vergadering van maart 2021 
 
M6 wordt unaniem aangenomen. 
 
Motie 7 - subsidiegelden voor nieuw evenement in Huizen, ingediend door D66 en mede 
namens de fracties van VVD, CDA, PvdA en SGP 
 
overwegende dat: 
. de Huizerdag jarenlang een begrip is geweest in Huizen en dat veel inwoners van Huizen hier 
met plezier naar toe gingen; 
. bij de voorgestelde bezuinigingen de subsidie voor de Huizerdag in een aantal jaren zal worden 
afgebouwd; 
. de stichting Huizerdag heeft aangegeven niet met minder geld toe te kunnen en daarom per 
direct zal stoppen; . wij het besluit van de stichting Huizerdag om te stoppen enorm betreuren; 
. er door de Historische Kring is aangegeven dat het goed is om te blijven investeren in 
evenementen, bijvoorbeeld in het teken van het Huizer erfgoed, en ook de ondernemers in Huizen 
juist in de komende jaren wat steun in de rug door middel van een evenement goed kunnen 
gebruiken; 
. Het belangrijk is voor het toerisme om evenementen te hebben voor een brede doelgroep die 
Huizen binnen de regio nadrukkelijk op de kaart zetten;  
. er in 2021, 2022, 2023 respectievelijk € 18.750,-, € 12.500 en € 6.250 beschikbaar is voor een 
evenement, oorspronkelijk uit te voeren door de Huizerdag, 
 
draagt het college op: 
- haar waardering voor het werk van de stichting Huizerdag nadrukkelijk uit te spreken.  
- de voor de jaren 2021, 2022, 2023 overgebleven subsidiegelden ter beschikking te stellen aan 
een organisatie die in die jaren een nieuw evenement wil organiseren dat de identiteit van Huizen 
weergeeft en benadrukt en Huizen binnen de regio op de kaart zet. 
 
M7 wordt unaniem aangenomen. 
 
Motie 8 – Grip op Sociaal Domein, ingediend door D66 en mede namens de fracties van VVD, 
CDA, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen en Transparant Huizen. Overeenkomstig een daartoe 
strekkend voorstel van het college is het 5e punt van het dictum aangepast. 
 
De opdracht aan het college: 
1. medewerking te verlenen aan de regelmatige informatie-uitwisseling in de commissie Sociaal 

Domein en ten behoeve van dat overleg zorg te dragen voor een zo actueel mogelijk “Sociaal 
Domein Management Dashboard”;  

2. om eind eerste/begin tweede kwartaal van 2021, uiterlijk in de commissie Sociaal Domein van 
April 2021, de eerste resultaten van het dashboard te presenteren alsmede de uitkomsten van 
de analyse van de toegang (spoor 3), waaronder een analyse van de duurste casussen jeugd 
en WMO, zodat de Raad haar controlerende taak beter kan uitvoeren;  
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3. aan de hand van de uitkomsten van de analyses en de adviezen van de VNG 
visitatiecommissie met een voorstel te komen voor aanpassingen van beleid en werkwijze; 

4. daar waar de toegenomen uitgaven als oorzaak hebben het Rijksbeleid (WMO tarief en 
jeugdzorg, daar waar de gemeente geen verwijzer is) een brief te sturen, bij voorkeur in 
regionaal verband, aan de Minister van Binnenlandse zaken om aan te dringen op structureel 
extra middelen ter compensatie van de toegenomen kosten 

5. met het Rijk/VNG in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat alleen die inwoners die het 
echt niet kunnen betalen een beroep kunnen doen op WMO-voorzieningen; 

 
en het volgende verzoek aan de agendacommissie: 
6. de bespreking van het “Sociaal Domein Management Dashboard” steeds te agenderen voor 

de reguliere vergaderingen van de commissie Sociaal Domein in de maanden februari (korte 
update stand van zaken), april, juni, september en november.” 

 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) legt een stemverklaring af. De ChristenUnie stemt in met de 
motie. Bij het laatste punt spreekt zij de hoop uit dat het vertrouwen dat mevrouw Van Werven 
eerder heeft geuit niet wordt beschaamd en de mensen die het nodig hebben ook hulp krijgen. 
 
M8 wordt unaniem aangenomen. 
 
Motie 9 – Materialenpaspoort, ingediend door GroenLinks en mede namens PvdA, D66 en 
ChristenUnie 
 
overwegende dat: 
.het coalitieakkoord inzet op duurzaamheid in het algemeen en daarin specifiek hergebruik van 
grondstoffen en het terugdringen van vervuiling als doelen stelt; 
. de nieuwe Grondstoffenvisie gericht is op een transitie naar circulaire economie: waarbij het 
belangrijk is dat er zo min mogelijk (laagwaardige) afvalstoffen overblijven; 
. het bewustzijn ten aanzien van het gebruik van materialen vergroot kan worden; 
. het college een stevige besparingsopgave heeft voorgenomen voor 2021; 
. dit als gevolg heeft dat er geen extra budget beschikbaar zal zijn voor duurzaamheidsprojecten; . 
maatregelen om duurzaamheid te vergroten onverminderd noodzakelijk blijven; 
. er een register beschikbaar is om materialen door middel van een materialenpaspoort te 
registreren; 
. een materialenpaspoort een middel is om de kwaliteit en aard van de materialen in kaart te 
brengen om deze voor altijd inzichtelijk en beschikbaar te houden; 
. de MRA een pilot is gestart waarin alle deelnemende gemeenten aangeboden is om gebouwen 
gratis te laten registreren; 
. de gemeenten Huizen, Amsterdam, Almere, Bloemendaal, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Lelystad, Uitgeest, Uithoorn en Waterland gebruik gemaakt hebben van dit aanbod; 
. Huizen daardoor al ervaring heeft met het materialenpaspoort voor een bestaand gebouw: 
sporthal Wolfskamer; 
. de toegevoegde waarde van een materialenpaspoort beter tot zijn recht komt bij nieuw-, verbouw 
en renovatie; 
. andere gemeenten, zoals o.a. 055, Dordrecht, Leiden, Utrecht, Barendrecht en Tilburg, ook 
gebruik maken van het materialen paspoort; 
. de Regio G&V, in het kader van circulariteit, is gestart met een digitale marktplaats om 
materialen binnen de Regio uit te wisselen of te verhandelen; 
. het gebruik van een materialen paspoort daar goed op aan sluit en het slagen van de digitale 
marktplaats voor materialen vergroot; 
. een materialenpaspoort een middel is om het duurzaamheidsbewustzijn te vergroten en een 
bijdrage te leveren aan de circulaire economie zonder grote financiële investering,  
 
draagt het college op: 
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1 . de Regio Gooi & Vecht op te roepen te onderzoeken of het materialenpaspoort regionaal 
ingezet kan worden; 
2. de commissie fysiek domein uiterlijk in het 2 kwartaal 2021 hierover te informeren; 
 
M9 wordt aangenomen met de stemmen van Leefbaar Huizen tegen. 
 
Motie 10 – Bezuinigingen WMO en Jeugdzorg, ingediend door ChristenUnie en mede namens 
de fracties van GroenLinks en Transparant Huizen en bevat, nadat op voorstel van het college 
punt 2 door de indieners uit het dictum van de motie is verwijderd, de volgende opdracht aan het 
college: 
• bij de uitwerking van de bezuinigingsmaatregelen op de WMO en Jeugdzorg zich er tot het 

uiterste voor in te spannen dat: 
1. er voldoende/toereikende/eenvoudige toegang tot de WMO-voorzieningen en Jeugdzorg  

blijft; 
2. wordt voorkomen dat (groepen van) inwoners van Huizen met stapeling van 

bezuinigingsmaatregelen worden geconfronteerd; 
3. wordt voorkomen dat wachtlijsten ontstaan; 

• de commissie Sociaal Domein in ieder geval twee keer per jaar, in juni en november, of zo 
vaak als daartoe aanleiding is, te informeren over de uitvoering van voornoemde 4 punten. 

 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft al eerder gezegd dat het te hopen is dat de wethouder 
zijn uiterste best doet. 
 
M10 wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen van de VVD en D66. 
 

8.   Motie (M1) vreemd aan de orde van de dag over “Gemeentelijke exploitatie zonneweide” 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) licht de motie toe. De motie is ingegeven door de vraag of 
geld op een andere manier kan renderen. Uit een onderzoek van de universiteit van Wageningen 
van 2015 is gebleken dat het plaatsen van zonnecollectoren duur is, maar het rendement ligt 
tussen de 6,5%-7%. Bij een veld in Eemnes liggen 19.000 panelen op 7 ha. en deze brengen 
5 miljoen euro kW. op. Een rekensom leert dat dit een besparing van 2,3 miljoen CO2 reductie per 
jaar oplevert. Het hele gebied levert stroom voor 1500 huizen. In Huizen ligt geen 7 ha. vrij en de 
heer De Bruijn heeft onderzocht of het mogelijk is om grond ergens in het land te huren en hier 
zonnepanelen op te zetten. Dit is mogelijk, maar het advies is om zo dicht mogelijk bij een haard 
te gaan zitten waar veel wordt gebruikt. Een vraag is of het college wil onderzoeken of op deze 
manier geld kan worden gerendeerd uit liggende gelden. De investering zou eventueel bekostigd 
kunnen worden uit de reserve milieubeleid. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft altijd begrepen dat van de € 0,22 per kWh € 0,15 naar de 
Belastingdienst gaat. Het college wordt gevraagd of het mogelijk is om geld hiervoor in te zetten 
en of het reserve milieubeleid hiervoor is bedoeld. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft dezelfde vraag als voorgaande spreker met betrekking tot de 
opbrengst. Volgens het rijksbeleid worden geen zonnepanelen op landbouwgrond geplaatst. Eerst 
wordt benut wat al vrij is en dit zijn met name zonnedaken. Voor de ChristenUnie is het niet echt 
acceptabel om geen natuurgebied nabij Huizen te willen gebruiken, maar dit ergens buiten het 
zicht van Huizen te doen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vindt het idee interessant om verder te onderzoeken. Zij kan zich 
voorstellen dat het in ieder geval wordt meegenomen in de regionale energietransitie. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt of de heer De Bruijn ook naar risico’s heeft gekeken als storm- of 
bliksemschade. Het lijkt de PvdA meer iets voor de regionale aanpak dan alleen lokaal in Huizen. 
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Mevrouw Prins (VVD) noemt het een creatief idee. De VVD ziet een onderzoek graag tegemoet 
onder voorwaarde dat er geen extern bureau op wordt gezet. Verder wijst zij erop dat een 
gemeente over het algemeen niet heel goed functioneert als ondernemer. 
 
De heer Bource (SGP) vindt het een leuk, origineel idee. Hij vraagt zich af aan welke 
rechtspersoon de heer De Bruijn heeft gedacht. Daarnaast is het van belang of de gemeente een 
bepaalde visie heeft op het investeren in bedrijven vanwege risico's. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) heeft voor het zomerreces een amendement 
ingediend om een eiland aan te leggen waar zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden. In 
het kader van de RES is men van plan om in het IJsselmeer drie van dergelijke eilanden aan te 
leggen. Grond heeft Huizen niet, maar water wel. 500 m. uit de kust zou makkelijk een eiland 
gecreëerd kunnen worden. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) complimenteert Leefbaar Huizen met dit creatieve en 
ondernemende plan. Het is ook een heel duurzaam plan dat een bijdrage kan leveren aan de 
energietransitie. Zij is benieuwd naar de reactie van de wethouder met betrekking tot de 
praktische mogelijkheden. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is met het daadwerkelijke rendement gestopt bij het 
onderzoek uit 2015. Inmiddels zijn de zonnepanelen goedkoper geworden, maar wellicht de grond 
weer duurder. Het rendement wil hij juist graag laten onderzoeken. Bij het onderzoek werd 
gewoon grond gepacht in de polder. In hoeverre dit mogelijk is, weet de heer De Bruijn niet. Bij 
een onderzoek hoort ook een risico-inventarisatie. Op het moment dat er in de Gooi en 
Vechtstreek landerijen zijn die niet renderen, is het ook mogelijk om het hier te doen. Op zich kan 
het geen kwaad om het met meerdere gemeenten te doen. De gemeente is misschien geen 
ondernemer, maar heeft wel dit jaar de onderneming BV Transport opgezet. 
In het water kan niet worden gebouwd, maar misschien zijn zonnepanelen wat anders dan bouw. 
Er schijnt alleen een strookje voor de kust te liggen waar eventueel gebouwd kan worden. 
Vandaag was in de media te lezen dat Eemnes de doelstellingen van 2030 niet haalt en dat wordt 
overwogen om een tweede Zonneweide aan te leggen. 
 
Wethouder Rebel heeft de motie in eerste gelezen als een opdracht milieu. De mogelijkheden van 
zonneweiden zijn verkend als onderdeel van de RES. Voor Huizen zijn deze uiteindelijk niet in de 
concept-RES opgenomen, omdat ze er niet blijken te zijn. De raad heeft uitgebreid gelegenheid 
gehad om inbreng in het RES-proces te leveren en dit idee is op geen enkel moment naar voren 
gekomen. Vanuit de RES-benadering zou de motie worden ontraden. 
Vanuit de financiële insteek kan ook worden bekeken of zonneweiden een goed rendement 
kunnen opleveren. Om die reden is het college bereid dit te onderzoeken. Het is volgens het 
college niet nodig om dit onderzoek toe te voegen aan het milieuprogramma, omdat het 
onderzoek niet direct en uitsluitend het milieu raakt, maar ook de financiën. Het college verzoekt 
daarom de laatste passage in de dictum te verwijderen. Naar aanleiding van het krantenartikel 
waarnaar de heer De Bruijn verwijst, stelt de wethouder dat de raad geen voorstander is van een 
tweede zonneweide. 
In reactie op de vraag van de heer Rebel stelt de wethouder dat het mogelijk is, omdat het niet 
gaat om beleggen, maar om investeren. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt of de wethouder nader kan ingaan op het soort onderzoek dat hij 
voor ogen heeft. 
 
Wethouder Rebel heeft hier nog geen idee van. Hij zal dit binnen de afdelingen overleggen, maar 
zegt op voorhand dat het niet de bedoeling is om hier veel tijd en geld aan te besteden. 
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De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt of de wethouder voornemens is om het zelfstandig te doen 
als gemeente Huizen of dat hij er andere gemeenten bij wil betrekken. 
 
Wethouder Rebel leest dat de motie is gericht aan de gemeente Huizen en hiermee zal deze als 
Huizer college opgepakt worden. Wellicht blijkt uit het vooroverleg om het breder te trekken in 
regioverband. 
 
Motie 1 - vreemd aan de orde van de dag  over “Gemeentelijke exploitatie zonneweide”, 
ingediend door Leefbaar Huizen. 
 
Na aanpassing van het dictum door de indiener op voorstel van het college, bevat deze de 
volgende opdracht aan het college: 
 
• de mogelijkheden te onderzoeken om als gemeente een zonneweide binnen en/of buiten de 

gemeentegrenzen te exploiteren. 
 
De heer Rebel (CDA) legt een stemverklaring af. Het CDA zal instemmen met het voorstel zoals 
geamendeerd om te onderzoeken of overtollige middelen te investeren. 
 
De heer Gencer (PvdA) legt een stemverklaring af. De PvdA zal instemmen met het voorstel, 
omdat het alleen om een intern onderzoek binnen de budgetten gaat zoals de wethouder heeft 
aangegeven. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) legt een stemverklaring af. Zij zal niet instemmen, omdat de 
ChristenUnie principieel tegen zonneweiden is. 
 
De heer Bource (SGP) legt een stemverklaring af. Hij hoopt dat de wethouder het laagdrempelig 
met lage kosten uitzoekt en bekijkt of er kansen zijn binnen de RES. Hierbij denkt hij eventueel 
aan vliegveld Hilversum als kansrijke locatie. 
 
M1 wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 1 stem tegen van de ChristenUnie. 
 

9.   Motie (M2) vreemd aan de orde van de dag over “Compensatie sociale woningbouw” 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft uit de stukken van de Driftweg begrepen dat de 
projectontwikkelaar een probleem heeft met het bouwen van een derde sociale woningbouw, 
omdat dit niet voldoende oplevert. De gemeente Gooise Meren heeft hierop gevraagd of de 
ontwikkelaar plannen heeft om binnen vijf jaar binnen deze gemeente nog sociale woningbouw te 
bouwen. De ontwikkelaar heeft aangegeven geen grond te hebben, dus dit niet te kunnen. De 
gemeente heeft vervolgens bepaald dat de ontwikkelaar voor elk huis dat niet sociaal wordt 
gebouwd € 35.000 in de pot moet worden gedaan, zodat dit geld weer kan worden gebruikt voor 
sociale woningbouw. 
De heer De Bruijn memoreert dat een projectontwikkelaar ooit heeft gezegd geen sociale 
woningbouw neer te willen zetten achter de Oostermeent, omdat hierop niet genoeg zou worden 
verdiend. De gemeente Huizen heeft hierop de grond goedkoper gemaakt, zodat er alsnog zou 
worden gebouwd. Met een pot zoals in de Gooise Meren kan worden gespaard en kan eerder tot 
een dergelijke stap worden overgegaan. 
 
De voorzitter vult voor de luisteraars aan dat de motie het college vraagt om onderzoek te doen 
naar de compensatiemogelijkheden en hierover te rapporteren in het eerste kwartaal 2021. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) denkt dat een derde van de bouwsom afdragen wel een heel 
makkelijke manier van belasting heffen is. 
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De heer Rebel (CDA) begrijpt de strekking van de motie. Op dit onderdeel is het college in vragen 
over het project aan de Havenstraat ingegaan. Enerzijds is het college gevraagd of de 
exploitatiebegroting van een project wordt betrokken bij de kwalitatieve doelen op het gebied van 
de woningbouw zoals 1/3-1/3-1/3. Als de gemeente een bestemming van de grond wijzigt, kan 
heel veel geld worden gemaakt met de grond. Het is prima dat partijen hier geld aan verdienen, 
maar het is ook zaak dat de gemeente hiervan een bijdrage ontvangt. Deze motie heeft de 
bedoeling om te onderzoeken hoe dit kan worden gerealiseerd. De heer De Bruijn heeft zelf het 
risico gezien dat een projectontwikkelaar zijn plicht voor sociale woningbouw afkoopt. Dit is 
inderdaad een neveneffect dat uit onderzoek zou moeten blijken. Anderzijds levert dit wel geld op 
om op een andere locatie wel woningen te bouwen die de gemeente nodig heeft. 
Het CDA staat in de basis positief tegenover deze motie. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat de PvdA altijd een voorstander is van sociale woningen, maar de 
risico’s die het CDA ziet, onderkent de PvdA ook. Als de boete voor het niet realiseren van een 
sociale woning in een potje komt, is het de vraag of dit geen invloed heeft op de woningmarkt. Het 
betekent namelijk dat een projectontwikkelaar op een of andere manier dit geld weer moet 
terugverdienen. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is ook benieuwd naar de samenhang met de regeling. Zij vraagt 
zich af of een dergelijke verplichting niet leidt tot minder sociale woningbouw. De ChristenUnie 
staat op zich wel positief tegenover het idee van de motie. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich aan bij de heer Lekkerkerker die in feite heeft gevraagd om een 
heldere definitie van het begrip projectontwikkelaar. Is dit iemand die één huis realiseert of is dit 
iemand die een groot project realiseert? 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt of op private grond kan worden afgedwongen dat iemand een 
compensatie in een fonds moet storten. Zij verzoekt om aan het einde van de reacties een 
moment schorsing, zodat zij met de fractie kan overleggen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) gaat ervan uit dat als de gemeente zelf grond laat 
ontwikkelen al bekend is met welke projectontwikkelaar wordt gewerkt. Ook in die beschrijving 
moet worden opgenomen wat met de grond kan worden gedaan. 
Als het niet interessant is voor de projectontwikkelaar om het geld in de pot te storten, wordt 
sociale woningbouw gerealiseerd. Vaak zal deze echter het bedrag te storten, omdat de grond in 
dat geval meer opbrengt. 
 
De heer Gencer (PvdA) meent dat bij een verdeelsleutel 1/3-1/3-1/3 een sociale woning net 
kostendekkend is en de winst in het middensegment en hoger segment zit. Volgens hem is het 
niet bij elk project mogelijk om sociale woningbouw toe te passen. Er wordt in bredere context 
bekeken of sociale woningbouw haalbaar is. Soms wordt de rest op een andere locatie ingevuld. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) erkent dat als de projectontwikkelaar binnen vijf jaar op een 
andere locatie wel sociale woningen bouwt, hij niet hoeft te betalen. Dan wordt de verplichting van 
een derde gehaald. Op de eerder gestelde vraag van de heer Gencer wat het voor de 
woningmarkt zelf doet, moet hij het antwoord schuldig blijven. 
 
Wethouder Rebel zegt dat hij graag bereid is om een intern onderzoek te laten doen waarbij zo 
veel mogelijk de haken en ogen in kaart gebracht zullen worden. Er wordt gestreefd naar de 
datum in de motie van maart 2021. 
 
Motie 2 – vreemd aan de orde van de dag “Compensatie sociale woningbouw”, ingediend 
door Leefbaar Huizen 
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overwegende dat: 
. regionaal op basis de “Woonvisie regio Gooi en Vechtstreek 2016-2030” de volgende afspraak is 
gemaakt over sociale woningbouw: “We handhaven de afspraak om 1/3 van de 
woningtoevoegingen in het betaalbare segment te realiseren. Dit betekent voor huurwoningen een 
huurprijs tot maximaal € 710 en een verkoopprijs van maximaal € 180.000 (prijspeil 2016)”; 
 . overeenkomstig deze afspraak het bouwprogramma van elk projectmatig plan dient te bestaan 
uit een toevoeging van 1/3 sociale woningbouw; 
. gemeenten met projectontwikkelaars overeenkomsten sluiten over onder meer de regeling van 
planschade; . er gemeenten zijn die deze overeenkomsten uitbreiden met onder meer bepalingen 
over de financiële gevolgen voor de projectontwikkelaar als toevoeging van 1/3 sociale 
woningbouw niet wordt gerealiseerd, en waarvan de volgende regeling van de gemeente Gooise 
Meren een voorbeeld is: “Conform het gemeentelijk beleid dient het bouwprogramma van elk 
projectmatig plan te bestaan uit 1/3 goedkope woningen van 200.000 euro von (of de equivalente 
huursom). Het schetsplan, zoals opgenomen in bijlage ...., voorziet niet in goedkope woningen. 
Indien de goedkope woningen niet binnen het bouwprogramma kunnen worden gerealiseerd, 
dient elders binnen gemeente Gooise Meren door Initiatiefnemer binnen vijfjaar na ondertekening 
van deze overeenkomst compenserende goedkope woningbouw te worden gerealiseerd. Er is in 
dit geval geen zicht op realisatie van goedkope woningen door Initiatiefnemer elders binnen de 
gemeente Gooise Meren. Ten bate van het woningbouwprogramma in het goedkope segment 
draagt initiatiefnemer derhalve €35.000,- af aan de gemeente per woning dat het bouwprogramma 
tekort komt in het goedkope segment. Ingeval van een bouwprogramma van Initiatiefnemer van 
woningen in het dure segment betekent de afdracht i.c. derhalve maal €35.000 = € Het 
verschuldigde bedrag dient door Initiatiefnemer uiterlijk 3 jaar na het onherroepelijk worden van de 
gevraagde planologische maatregel te worden voldaan; 
. zover bekend een dergelijke regeling in Huizen (nog) niet wordt toegepast; 
 
draagt het college op: 
1. de juridische (on)mogelijkheden te onderzoeken om via overeenkomsten met 
projectontwikkelaars een compensatieverplichting op te nemen voor de situatie dat toevoeging 
van 1/3 deel sociale woningbouw niet kan worden gerealiseerd, en in samenhang daarmee 
fonds/voorziening reserve sociale woningbouw in het leven kan worden geroepen waarin de 
financiële compensatie wordt gestort, zodat de gelden langs die weg weer aangewend kunnen 
worden ten bate van sociale woningbouw; 
2. over de uitkomsten van dit onderzoek te rapporten aan de commissie Fysiek Domein uiterlijk in 
haar vergadering van maart 2021 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een kort overleg. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Prins. 
 
Mevrouw Prins (VVD) legt een stemverklaring af. De VVD stemt in met de motie, maar de VVD 
heeft ernstige twijfels over de haalbaarheid van het voorstel. Een quick scan is voor de VVD 
voldoende. 
 
De heer Gencer (PvdA) vraagt of een quick scan alleen een juridische check is volgens mevrouw 
Prins. 
 
Mevrouw Prins (VVD) zegt dat een juridisch onderzoek voor de VVD prima is. Als de wethouder 
dit iets breder wil doen, is de VVD ook akkoord. 
 
De heer Bource (SGP) waarschuwt ervoor dat de ambtelijke organisatie niet met teveel 
onderzoeken moet worden belast. 
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De heer Gencer (PvdA) legt een stemverklaring af. De PvdA zal instemmen met de motie, met de 
kanttekening dat het breder moet worden onderzocht dan alleen de juridische aspecten. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) ziet het als een belastingmaatregel die kostenverhogend werkt. Om 
deze reden zal hij tegen stemmen. 
 
M2 wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 1 stem tegen van de heer Lekkerkerker (D66). 
 

10.  Motie (M3) vreemd aan de orde van de dag over “Vrijwilligers Centrale Huizen” 
       De motie bevat de volgende opdracht aan het college: 

1. in overleg met de VCH te treden om na te gaan welke de gevolgen (zullen) zijn voor de 
activiteiten/werkzaamheden van de VCH, gezamenlijk het nut, noodzaak en omvang vast te 
stellen van de activiteiten/werkzaamheden die niet meer kunnen worden verricht bij ontbreken 
van subsidie daarvoor, en gezamenlijk vast te stellen en wat de benodigde aanvullende 
subsidie zou moeten zijn om de VCH op het gewenste niveau te laten functioneren; 

2. over de uitkomsten van dit overleg,  te rapporteren aan de commissie Sociaal Domein in haar 
vergadering van 26 januari 2021. 

 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vraagt zich af of het verstandig is om te bezuinigen om een 
Vrijwilligers Centrale in een tijd dat juist inzet en veerkracht van mensen wordt gevraagd. 
Vrijwilligers leveren een cruciale bijdrage in de Huizer samenleving door laagdrempelige, 
praktische hulp te bieden en mentale steun te geven. Langdurige hulpvragen met complexe 
problematiek nemen sterk toe. Daarnaast worden inwoners ouder, blijven langer thuis wonen en 
hebben daardoor extra hulp en ondersteuning nodig. Ook instellingen zoeken vaker extra hulp bij 
de Vrijwilligers Centrale. In de laatste drie maanden zijn er honderd matches gemaakt. Elke match 
kost vijf uur. De top 3 van aanvragen gaat over eenzaamheid. De laatste weken zijn elke week vijf 
extra aanvragen gedaan voor lange zorg. De bezuinigingen op de maatschappelijke stage betreurt 
GroenLinks ook, want jongeren missen hierdoor ervaring om bij te dragen aan de samenleving. 
Een teruglopende subsidie zal leiden tot een ernstige verschraling. De wethouder wordt verzocht 
om in ieder geval in gesprek te gaan met de Vrijwilligers Centrale en over de uitkomsten van dit 
overleg te rapporteren aan de commissie van 26 januari 2021. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) sluit zich aan bij het voorgaande pleidooi en hij 
benadrukt nogmaals dat er steeds meer ouderen komen. De aangevraagde verhoging van 
€ 17.500,-- is een klein bedrag en als er onvoldoende vrijwilligers zijn, wordt het doorgeschoven 
naar de Wmo. 
 
De heer Bource (SGP) deelt de zorg over de Vrijwilligers Centrale, maar hij heeft de wethouder 
ook horen zeggen dat hij op zeer regelmatige basis het gesprek aangaat en dat er eventueel 
mogelijkheden zijn vanuit de coronafondsen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) memoreert dat D66 al heeft aangegeven dat de Vrijwilligers Centrale 
heel goed werk doet en D66 betreurt de bezuiniging ook. Deze vindt echter pas plaats in 2022 
voor het maatschappelijk werk. De wethouder heeft er al op gewezen dat de extra subsidie veel te 
laat is aangevraagd en hij heeft aangegeven dat hij met de Vrijwilligers Centrale in gesprek wil 
gaan om te bekijken hoe de gemeente kan helpen. Qua bezuinigingen zit de gemeente op dit 
moment in zwaar weer en gezien de toezeggingen van de wethouder is de motie voor D66 
overbodig. 
 
De heer Rebel (CDA) sluit zich aan bij het belang van en waardering voor de Vrijwilligers Centrale. 
Hoewel bij voorkeur niet, moet er soms op zaken worden bezuinigd. Naar aanleiding van de motie 
vraagt hij zich af hoeveel licht er zitten tussen de motie en wat de wethouder al doet. 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) hoort mevrouw Van den Berge zeggen dat de aanloop bij de 
Vrijwilligers Centrale steeds groter wordt en hij vraagt zich af of de wethouder deze conclusie 
deelt aangezien hij zes keer per jaar overleg heeft. 
Omdat er een grote stijging is in 2020 wordt een aanvraag gedaan voor 2021 en vervolgens wordt 
gesteld dat dit te laat is. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt de motie sympathiek en wijst op het goede werk dat de 
Vrijwilligers Centrale doet. De wethouder heeft echter ook al aangegeven dat er regelmatig 
overleg is en dat hij zijn best doet om zaken te regelen. Vrijwillige en kleinschalige hulp kan 
inderdaad soms dure professionele zorg voorkomen. De wethouder wordt opgeroepen om het 
gesprek zeker te blijven voeren. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) noemt de Vrijwilligers Centrale een belangrijke partner in het 
preventieve voorveld. Er is niet alleen budget nodig, maar er moet ook worden gezorgd voor 
voldoende vrijwilligers. Dat de datum voor een extra aanvraag niet wordt gehaald, is misschien 
niet de belangrijkste overweging. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft de wethouder ook horen zeggen dat de datum niet zo heel 
belangrijk was, omdat hij ook in gesprek wilde gaan met de Vrijwilligers Centrale om te kijken wat 
mogelijk is vanuit de coronagelden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) spreekt ook haar enorme waardering uit voor de Vrijwilligers Centrale. Er is 
gekozen voor een heel breed pakket van bezuinigingen dat op veel onderdelen pijn doet. Zij is blij 
dat de wethouder in gesprek blijft en goed monitort wat er gebeurt. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) deelt mee dat de Vrijwilligers Centrale een subsidie van 
€ 318.000 voor 2020 heeft aangevraagd en een subsidie heeft gekregen van € 296.000. Voor 
2021 wordt uitgegaan van een subsidie van € 285.000. Zij heeft gehoord dat de wethouder in 
gesprek is en daarom heeft zij er ook over getwijfeld of de motie ingediend moest worden. In de 
motie wordt echter expliciet gevraagd om dit punt en hier ook over te rapporteren. 
 
Wethouder Hoelscher wijst erop dat er niets wordt bezuinigd op de Vrijwilligers Centrale. Er wordt 
bezuinigd op een activiteit die wordt uitgevoerd door de Vrijwilligers Centrale, de maatschappelijke 
stage. Deze bezuiniging staat pas vanaf 2022 ingeboekt. Voor volgend jaar is door de Centrale 
een extra budget van € 17.500,-- aangevraagd. Gelet op de financiële situatie zit dit er echter niet 
in. Bovendien vindt de maatschappelijke stage geen doorgang wegens corona en dit geld is niet 
teruggevorderd. Het is duidelijk dat er een grote behoefte is aan vrijwilligers en daarom is gezegd 
dat in gesprek wordt gegaan. De wethouder ziet de motie als overbodig en hij is van mening dat in 
de overwegingen een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven. Er wordt wel eens 
afgeweken van subsidieregels, maar dit gebeurt altijd in onderling overleg met de gemeenteraad. 
Dit is nodig omdat het een afwijking van de subsidieverordening die door de raad is vastgesteld. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) heeft haar motie vanuit een positieve grondhouding 
bedoeld. Zij vraagt of de wethouder in de commissie Sociaal Domein over de vrijwillige thuishulp 
en de extra subsidie hiervoor wil rapporteren. Bij een toezegging hoeft zij de motie niet in te 
dienen. 
 
Wethouder Hoelscher heeft al aangegeven dat extra subsidie er niet in zit. Wel wil hij bekijken of 
gelden die nu niet worden besteed aan maatschappelijke stage behouden mogen blijven. De 
uiteindelijke subsidie wordt pas vastgesteld aan het einde van het kalenderjaar. Mochten in het 
kader van corona extra gelden benodigd zijn, dan zal hij hier ook heel serieus naar kijken. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt de wethouder voor deze indirecte toezegging. Zij zal 
de motie intrekken. 
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11. Motie (M4) vreemd aan de orde van de dag over “permanente ligplaatsen aanloophaven” 

Mevrouw Prins (VVD) heeft de motie in haar eerdere bijdrage al toegelicht. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt een onderzoek naar mogelijkheden om tot meer reuring te 
komen altijd goed, maar deze vraag is eenzijdig voor booteigenaren. GroenLinks pleit voor een 
breder onderzoek waarin ook bewoners, natuur, landschap, milieu en winkeliers worden 
meegenomen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) leest in de laatste overweging dat er minder capaciteitbeslag op de 
havenmeesters gelegd zou worden, omdat ze minder hoeven te controleren in de winterperiode. 
Heeft mevrouw Prins zich op de hoogte gesteld hoe de controle wordt uitgevoerd op het moment 
dat er wel boten liggen? In de winter wordt de brug niet bediend. Hoe zit het met boten die eruit 
willen? 
 
Mevrouw Van Werven (D66) vindt het een sympathieke motie, maar zij sluit zich aan bij vragen 
van de heer Doorn en is benieuwd naar de antwoorden van de wethouder hierop. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vraagt zich af of het mogelijk is om ter hoogte van 
de Zuidwal een aantal woonarken neer te leggen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) heeft met minder capaciteitbeslag bedoeld dat er gecontroleerd wordt op 
bootjes die blijven liggen in de winter terwijl dit niet mag. Eigenaren moeten worden gezocht en 
aangeschreven, bootjes moeten worden opgeslagen. In het plan zou dit probleem niet meer 
bestaan. Welke controle nog wel uitgevoerd zou worden, weet zij niet. De havenmeesters zijn niet 
verantwoordelijk voor boten. Het is niet de bedoeling dat de boten in de winter kunnen blijven 
varen, maar ze zouden wel in het water mogen blijven liggen. Het idee was om het wat gezelliger 
te maken met weinig middelen. 
 
Wethouder Boom memoreert dat dit punt in de Kustvisie is benoemd. Zowel de bewoners als de 
havenmeester hebben nadrukkelijk aangegeven dat het een wens is om de boten ’s winters te 
laten liggen. Dit had te maken met levendigheid, maar ook met de hanteerbaarheid voor de 
booteigenaren. Het college staat positief tegenover de motie die vooralsnog betekent dat de 
mogelijkheden onderzocht zullen worden. 
 
Motie (M4) vreemd aan de orde van de dag over “permanente ligplaatsen aanloophaven” 
ingediend door de VVD en mede door PvdA en SGP 
 
overwegende dat: 
. In het kader van de kustvisie de gemeente Huizen meer gaat inzetten op het beter benutten van 
de mogelijkheden die de aanloophaven biedt; 
. de aanloophaven en de kom bij het winkelcentrum Oostermeent meer ‘reuring’ kunnen 
gebruiken; . de gemeente daarom moet proberen om de aanloophaven en de kom 
aantrekkelijk(er) te maken voor de omwonenden; 
. door de coronacrisis het bezit en gebruik van boten toeneemt en de gemeente hierop kan 
inspelen door het innemen ligplaatsen makkelijker en aantrekkelijker te maken; 
. omwonenden van de Aanloophaven graag gebruik willen maken van de ligplekken voor bootjes, 
maar onder meer de ligplaatstarieven hiervoor een belemmering zijn; 
. booteigenaren hun boot in de winter niet mogen laten liggen, en dat de winteropslag en -stalling 
weer extra kosten voor booteigenaren met zich meebrengen; 
. het mogelijk maken van permanente ligplaatsen minder capaciteitsbeslag legt op de 
havenmeesters, omdat zij dan niet meer hoeven toe te zien op het naleven van het verbod een 
ligplaats in te nemen gedurende de winterperiode;  
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draagt het college op: 
1. mogelijkheden te onderzoeken om de aanloophaven en de kom in het winkelcentrum 
aantrekkelijker te maken voor booteigenaren om met hun boot daar permanent ligplaats in te 
nemen, bijvoorbeeld door aanpassing van/korting op de ligplaatstarieven en het opheffen van het 
verbod om in de winterperiode ligplaats in te nemen; 
2. over de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk in maart 2021 aan de commissie Fysiek Domein 
te rapporteren, al dan niet door het voorleggen van een raadsvoorstel als dat noodzakelijk is om 
bepaalde maatregelen te kunnen effectueren, zodat eventuele maatregelen voor het vaarseizoen 
2021 met de belanghebbenden gecommuniceerd kunnen worden. 
 
M4 wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 4 tegen van GroenLinks en ChristenUnie. 
 

12. Motie (M5) vreemd aan de orde van de dag over “Hart onder de riem” 
Motie M5 is ingediend door ChristenUnie en mede namens Dorpsbelangen Huizen en vraagt de 
raad het volgende uit te spreken: 
• dat wij enorme waardering hebben voor de tomeloze inzet van velen om de coronacrisis het 

hoofd te bieden, wij bijzonder meeleven met een ieder die zorgen heeft en/of eenzaamheid 
ervaart als gevolg van deze crisis, en dat wij hen met deze woorden een welverdiend hart 
onder de riem willen steken; 

 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) heeft de afgelopen dagen een oproep uit Den Haag gehoord om 
samen op trekken en ook de burgemeester deed een oproep om elkaar aan te spreken en om te 
zien naar elkaar. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) is allereerst benieuwd naar de procesmatige kant. De 
motie is ingediend door twee partijen waarvan er een niet wil deelnemen aan deze vergadering. In 
hoeverre is het mogelijk dat deze partij toch een motie indient? 
Het is een heel sympathieke motie. Zij vraagt zich alleen af of de beoogde doelgroep hiermee 
wordt bereikt. Als alle raadsleden zich hierover uitspreken, is de motie wellicht niet zo nodig. 
Omdat Leefbaar Huizen niet tegen het uitspreken van waardering is, zal de motie worden 
gesteund. 
 
De heer Bource (SGP) is het met voorgaande spreekster eens. Hij kan ook niet anders dan 
waardering hebben voor mensen die zich inzetten in deze moeilijke omstandigheden. 
Tegelijkertijd vraagt hij zich af wat het echt voor meerwaarde heeft. Hij denkt dat veel mensen 
geen behoefte aan woorden, maar aan daden hebben. 
 
Mevrouw Prins (VVD) weet ook niet zo goed hoe zij op deze motie moet reageren. Zij sluit zich 
aan bij wat de heer Bource hierover heeft gezegd. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) sluit zich ook aan bij de woorden van de heer Bource. Iedereen in de 
raad zal van harte onderschrijven wat in deze motie staat. Door een motie als deze voelt zij zich 
bijna gegijzeld, omdat het voelt als een verplichting om deze te steunen. Er zijn zo veel mensen 
die altijd een hart onder de riem nodig hebben of altijd extra waardering nodig hebben. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) vindt de motie vanzelfsprekend ook heel sympathiek, maar bij de PvdA 
riep het de gedachte op van het applaus van de zorg. Natuurlijk is er waardering voor iedereen die 
zich inzet, maar voor de PvdA hoeft het ook niet op deze manier. 
 
De heer Rebel (CDA) sluit zich aan bij alle overwegingen van de voorgaande sprekers. Ook hij 
vraagt zich af hoe de doelgroep wordt bereikt. Omdat het bijzondere tijden zijn, denkt hij dat er 
ook niet veel op tegen is. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) vindt het een charmant gebaar waar zij niet tegen kan zijn. 
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Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) licht toe dat Dorpsbelangen Huizen al een paar dagen geleden 
heeft aangegeven om de motie mee in te willen dienen. Navraag heeft geleerd dat het mogelijk 
was om de motie alsnog op deze manier in te dienen. 
De omstandigheden voor de mensen zijn ernstig. Juist deze week is een zwaar pakket ingegaan 
en wat kan de raad dan doen? Soms kan het signaal dat de gemeenteraad het samen uitspreekt 
een mooi gebaar zijn. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) hoort in de raad de behoefte om hier in een andere vorm uiting 
aan te geven. Wellicht kan iets van de motie of woorden van gelijke strekking in de Omrooper 
worden geplaatst. 
 
Burgemeester Meijer denkt dat het rondje alleen al veel waarde heeft. Dit heeft hij overigens 
gedurende de hele vergadering bij het onderwerp begroting alle raadsleden in verschillende 
bewoordingen horen zeggen. Ook het college kan hier niet op tegen zijn. In de vorige vergadering 
is de waardevolle bijdrage van mantelzorgers benoemd. De burgemeester denkt dat dit misschien 
wel een mooie afsluiting van de vergadering is en hij overweegt om dit in een vlog mee te nemen. 
Oktober was de maand van de aandacht, maar aandacht loopt door. Hij zal proberen dit aan een 
voorbeeld te koppelen om het tastbaar te maken. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) begrijpt dat de burgemeester het gezamenlijk geluid van de raad 
kenbaar wil maken aan de inwoners. Dat is ook de intentie van de motie geweest en daarom trekt 
zij de motie in. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter verzoekt om een moment van aandacht en sluit de vergadering om 23.25 uur. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 december 2020 

 
 
 
 

De voorzitter,         De raadsgriffier, 


