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Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  dinsdag 29 maart 2022 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.40 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis 
 

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

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

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

 
• D66-fractie:  

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

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

mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens 
 
• Fractie Leefbaar Huizen: 

R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning 
 
• ChristenUnie-fractie: 

W. Doorn (fv) 
  

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

 
• SGP-fractie: 

R.J.C. Bource (fv) 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (fv) 
 
Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
 
Afwezig: 
Mw. M. Terlouw (CU) 



 

 

 
  
Datum: 13-04-22      Blad: 2 

 

 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de openbare raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment van 
stilte. 
 
Mevrouw Terlouw (ChristenUnie) is niet aanwezig. 
 

2. Oordeel over rechtmatig verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 
14/15/16 maart 2022 en besluit tot toelating van de 27 nieuw benoemde raadsleden 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Prins als voorzitter van de commissie Geloofsbrieven. 
 
Mevrouw Prins (VVD) meldt dat de commissie bestond uit mevrouw Lemmens (GroenLinks), de 
heer Van der Pas (PvdA) en mevrouw Prins (VVD). Aan de hand van de processen-verbaal van 
de stembureaus is onderzoek gedaan naar het rechtmatige verloop van de verkiezingen. Voor het 
advies over de toelating van de 27 nieuw benoemde raadsleden heeft de commissie onderzoek 
gedaan aan de hand van de geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden. Op basis van dit 
onderzoek is de commissie tot het oordeel gekomen dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen 
en dat er geen beletselen naar voren zijn gekomen om te besluiten tot toelating van alle 27 nieuw 
benoemde raadsleden. De commissie adviseert daarom conform het raadsbesluit te oordelen dat 
de gemeenteraadsverkiezingen rechtmatig zijn verlopen en te besluiten tot toelating van de 
volgende raadsleden: de heer Bartlema, mevrouw Van den Berge, de heer Boom, de heer 
Bource, de heer De Bruijn, mevrouw Van Deutekom, de heer Doorn, mevrouw Fitskie, de 
heer Hoelscher, de heer Horst, mevrouw Van Kempen, mevrouw Van der Kleij, de heer Van Klink, 
de heer Koning, mevrouw Leeuwin, de heer Lekkerkerker, mevrouw Okkema, de heer Ormel, 
de heer G. Rebel, mevrouw M.K. Rebel, de heer R.H. Rebel, mevrouw Rienstra, de heer Schaap, 
de heer Schröder, mevrouw Terlouw, mevrouw Veer-Tiel en mevrouw Van Werven. 
 
De voorzitter dankt de commissie en concludeert dat de raad unaniem conform voorstel besluit. 
 

3. Woordvoering in verband met afscheid raad in oude samenstelling 
De voorzitter gaat in op de wetenswaardigheden van deze raadsperiode. 
Er is twee maal besloten vergaderd. Er zijn 317 raadsvoorstellen behandeld waarvan 216 
unaniem. 33 maal is geheimhouding opgelegd of bekrachtigd. Er zijn 122 maal schriftelijke vragen 
behandeld. Bij het vragenuur zijn 61 vragenstellers zijn geweest. Er zijn 3 initiatiefraadsvoorstellen 
behandeld. Over 48 amendementen is een besluit genomen waarvan er 25 zijn aangenomen, 21 
verworpen en 2 niet in stemming zijn gebracht. Vanuit de coalitie zijn er 8 ingebracht, vanuit de 
oppositie 22 en 18 vanuit een mix van de raad. Over 69 moties is een besluit genomen waarvan 
er 52 zijn aangenomen, 16 zijn verworpen. 9 moties zijn ingediend door de coalitie, 25 vanuit de 
oppositie en 35 vanuit de mix van de raad. 
 
In de raad zijn geen wisselingen geweest. 2 raadsleden zijn tijdelijk ontslagen en ook zijn er 2 
tijdelijk benoemd. 1 raadslid is een eigen fractie begonnen. Er is geen wisseling van 
fractievoorzitter geweest. 
 
De voorzitter heeft de raadsleden leren kennen als betrokken en gedreven mensen die iets willen 
bijdragen aan de gemeenschap. Hij vergelijkt de raad met een orkest waar een ieder op zijn of 
haar manier speelt, maar wel in het belang van het grotere geheel waardoor harmonie en 
vooruitgang ontstaat. Een wisseling van de raad is een moment voor verbinding als mensen met 
elkaar en de voorzitter neemt de gelegenheid om de raadsleden te bedanken. 
 
Frank Muntjewerf, de cartoonist van de Gooi- en Eemlander heeft een prent van de huidige raad, 
het college en de griffie gemaakt, gebundeld in een boekje als aandenken. Na afloopt zal dit aan 
de raad worden uitgereikt. 
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De voorzitter loopt vervolgens met de microfoon door de zaal de raadsleden langs waarbij hij in 
drie woorden weergeeft hoe hij de persoon ziet, een boeket overhandigt en de cartoon van de 
betreffende persoon toont. 
 
De drie steekwoorden voor de heer Ribberink zijn energietransitie, gin en bescheiden. In het 
orkest wordt hij geschaard onder de strijkers. 
 
Voor mevrouw Van Deutekom geldt toegankelijk, brede interesse en energiek. In het orkest neemt 
zij de plaats van de slagwerkers in. 
 
De omschrijving bij de heer Doorn is geloof in Huizen, sociaal en respectvol en een tokkelaar in 
het orkest. 
 
Voor de heer Driessen worden de woorden inzet, compact en neutraal gebruikt. In het orkest hoort 
hij bij de houtblazers. 
 
Bij de heer Lekkerkerker horen scherp, motorkleding en principieel. In het orkest is hij een 
koperblazer. 
 
De heer Koning wordt omschreven als direct, met humor, dossierkennis en een slagwerker in het 
orkest. 
 
Voor mevrouw Van Werven worden de woorden cultuur, inhoud en neutraal gebruikt. In het orkest 
zit zij bij de strijkers. 
 
De heer Bartlema krijgt de steekwoorden bierbrouwen, sociaal, rust en in het orkest een zanger, 
mogelijk de bariton. 
 
Bij de heer Van der Pas passen veiligheid, vertrouwen, rust en in het orkest hoort hij bij de 
slagwerkers. 
 
Mevrouw Lemmens wordt omschreven als ervaren, dienstbaar en mensenmens. In het orkest 
hoort zij bij de strijkers. 
 
Bij de heer Schaap zijn de woorden toneel, puur, Huizer van toepassing en in het orkest is hij een 
koperblazer. 
 
Mevrouw Leeuwin is bevlogen, betrokken en een bezige bij. In het orkest hoort zij bij de 
houtblazers. 
 
Voor mevrouw Prins geldt ervaren, harde werker en sportief. In het orkest hoort zij bij de strijkers. 
 
Bij mevrouw Van der Kleij passen de woorden fotomodel, respectvol, gedreven en in het orkest 
hoort zij bij de kleine slagwerkers. 
 
De drie steekwoorden voor mevrouw Rebel zijn knikkeren, taalvaardig, details en behorend bij de 
slagwerkers in het orkest. 
 
De heer Meijerman wordt omschreven als onderzoeker, punctueel, kort en krachtig. In het orkest 
zit hij bij de slagwerkers. 
 
De heer Bource is betrokken, gaat voor de inhoud, is principieel en een koperblazer in het orkest. 
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Mevrouw Van den Berge is gedreven, Huizer van het jaar, dienstbaar en een houtblazer in het 
orkest. 
 
Voor de heer R. Rebel gelden de woorden debater, terriër, hoofdlijn. In het orkest hoort hij bij de 
slagwerkers. 
 
De omschrijving van de heer Holtslag is veiligheid, betrokken, erudiet en een strijker in het orkest. 
 
De heer Schröder is to the point, constructief, analytisch en hij hoort bij de houtblazers in het 
orkest. 
 
Voor de heer Gencer geldt ervaren, rust en positief kritisch. In het orkest zit hij bij de koperblazers. 
 
Bij de heer Van Klink horen de woorden mensenmens, sportief, denken en doen. In het orkest is 
hij een strijker. 
 
De drie steekwoorden voor mevrouw Rienstra zijn bescheiden, visie, betrokken en een strijker in 
het orkest. 
 
De heer Woudsma wordt geassocieerd met vuurwerk, respectvol, gedreven en een strijker in het 
orkest. 
 
Voor de heer De Bruijn gelden de woorden humor, enthousiasme, praktisch en een slagwerker in 
het orkest. 
 
Vervolgens worden de boekjes met de cartoons uitgedeeld. 
 
De voorzitter geeft hierna het woord aan de fractievoorzitters. 
 
Mevrouw Prins (VVD) dankt het college voor de goede samenwerking van de afgelopen jaren. De 
collegevorming is destijds snel verlopen en in goede harmonie is een collegeprogramma in elkaar 
gezet. Hierdoor werd onder andere de winkelopening op zondag mogelijk. Corona heeft laten zien 
dat een uitbreiding van de opening geen enkel probleem zal zijn. In 2019 is zij voorzitter van de 
selectiecommissie geweest en samen met de raadsgriffier, de heer Veenstra, is de zoektocht naar 
de nieuwe burgemeester begeleid. Met het nieuwe college wordt waarschijnlijk afscheid genomen 
van mevrouw Verbeek en de heer Hoelscher. Mevrouw Verbeek heeft het respect van mevrouw 
Prins verdiend door het geduldig wachten op haar agendapunten in de vergadering zonder ooit 
een onvertogen woord hierover te uiten. Hopelijk kan zij genieten van haar vrijheid de komende 
tijd. De rol van wethouder heeft de heer Hoelscher heel goed gepast en het zal wennen zijn om 
niet meer zo intensief met het sociaal domein bezig te zijn. Als raadslid zal hij zijn kennis 
waarschijnlijk nog goed kwijt kunnen. Voor de wethouders Boom en Rebel ligt het in de lijn der 
verwachting dat zij verder gaan en het moet goed voelen dat de in gang gezette ontwikkelingen 
afgemaakt kunnen worden. De heer Rebel was de betrouwbare financiële rotst in de branding, de 
heer Boom heeft participatie inmiddels aardig in de vingers gekregen en hier zal hij de komende 
tijd veel mee kunnen bereiken. Mevrouw Prins zal met name de fractievergadering op maandag 
gaan missen; de debatten, gesprekken, grappen en de gezelligheid waarbij iedereen altijd alles 
kon zeggen. Zij heeft genoten van de fractie en is blij met het vertrouwen dat zij de afgelopen zes 
jaar heeft gekregen. Ook moet afscheid worden genomen van de drie fractieleden de heren 
Holtslag, Meijerman en Ribberink. De heer Holtslag heeft de functie van secretaris zeer 
nauwgezet uitgevoerd. De heer Ribberink heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als energie-
expert in de commissie fysiek domein en het is jammer dat hij zijn taak niet kan afmaken. Zijn 
specialistische kennis op het gebied van gin is inmiddels bij iedereen bekend. De heer Meijerman 
wordt geroemd om zijn financiële en bancaire kennis waardoor hij altijd de beste vragen kon 
stellen. Hij heeft in deze raadsperiode met verve de rol van de voorzitter in de commissie ABM 
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vervuld. Wegens corona heeft de heer Woudsma deze rol overgenomen. Mevrouw Prins spreekt 
de hoop uit dat de heer Meijerman na zijn volledige herstel van zijn raadspensioen kan genieten. 
Mevrouw Prins is twintig jaar raadslid geweest en zij heeft enorm veel meegemaakt. Een van de 
zaken waarmee zij heel blij is, is de aanpak van de stranden bij de Zomerkade. Zij hoopt dat dit 
een uitbreiding krijgt waardoor alle inwoners van Huizen kunnen genieten van het water. Dank 
geldt iedereen en met name mevrouw De Rooij en de heer Veenstra van de griffie. 
 
De heer Van Klink (VVD) memoreert dat mevrouw Prins in 2002 net 24 jaar was geworden en met 
voorkeursstemmen in de gemeenteraad van Huizen werd gekozen. In 2017 heeft zij het 
fractievoorzitterschap overgenomen waarmee er een frisse wind ging waaien door de VVD-fractie 
die een team werd waarin iedereen zich kon ontwikkelen. Namens de VVD Huizen biedt de 
heer Van Klink mevrouw Prins een cartoon aan als blijk van waardering en dankbaarheid voor wat 
zij voor de fractie heeft gedaan. Hij wenst haar veel plezier met de vrije tijd die ze zal krijgen. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) richt het woord tot de heer Driessen die afscheid neemt 
na acht jaar fractielid. Hij heeft zich ingezet in de commissies sociaal domein en fysiek domein en 
ook de Rekenkamer had zijn volle belangstelling. Na corona konden zij weer gezamenlijk op pad 
bij bewoners en ondernemers. De heer Driessen was altijd goed en als eerste op de hoogte van 
alles wat in de gemeenteraad speelde. Nu gaat hij zich bezighouden met zijn kleinkinderen en zijn 
nieuwe woning. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) dankt zijn collega-raadsleden voor de samenwerking 
van de afgelopen jaren en speciaal diegenen die deel uitmaakten van de Rekenkamercommissie 
en de griffie die de fractie altijd heeft bijgestaan. Hij doet verslag van een anekdote die hem altijd 
is bijgebleven. De eerste keer dat hij mevrouw Rebel thuisbracht, was zijn auto niet uitgerust voor 
een bezoeker, omdat hij bezig was met het opzetten van een meelwormenkwekerij en bakken met 
kevers en wormen op de bijrijdersstoel stonden die snel verplaatst moesten worden toen mevrouw 
Rebel vroeg of zij kon meerijden. Hij dankt mevrouw Rebel voor de politieke debatten en 
persoonlijke gesprekken. Voor nieuwe leden van de fractie heeft hij nog een paar tips: Op tijd 
komen, afspraken nakomen, telefoon uitzetten tijdens vergaderingen, geen afkortingen gebruiken 
in bijdragen, geen Engelse uitdrukkingen gebruiken en bij voorkeur geen taalfouten maken. 
 
De heer Rebel (CDA) staat stil bij het afscheid van de heer Woudsma die sinds 2014 actief is als 
raadslid voor CDA Huizen. Behalve zijn bijdragen in de commissies FD en SD is hij bekend om 
het meldpunt Vuurwerk. Zijn werkstijl kenmerkt zich door inhoudelijke betrokkenheid in combinatie 
met Hollandse nuchterheid. De afgelopen tijd is hij voorzitter geweest van de commissie ABM, 
een rol waarin hij is gegroeid. Voor de fractie heeft hij de nieuwsbrief, de website en financiën 
bijgehouden en in alle zaken was hij even punctueel. De fractie CDA is hem dan ook grote dank 
verschuldigd. 
De heer Rebel dankt ook de heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) voor zijn nuchtere bijdragen 
en het vermogen om kort en krachtig tot de kern van een dossier door te dringen. 
Voor de heer Meijerman geldt dat er geen detail in een dossier hem ontgaat. Ook hem dankt hij 
voor de samenwerking en in het bijzonder als voorzitter van de commissie ABM. 
Bij de heer Holtslag komen de woorden “de regio die als een leeuw getemd moet worden” naar 
boven. De heer Ribberink wordt geassocieerd met het energiedossier en ook hem is veel dank 
verschuldigd. Ook de heren Van der Pas en Gencer worden hartelijk bedankt voor hun 
constructieve samenwerking. Van mevrouw Lemmens is bekend dat zij actief betrokken is bij het 
dossier sociaal domein. Altijd is zij gericht op mensen en voor iedereen gelden gelijke kansen. 
Mevrouw Prins heeft de afgelopen vier jaar de rol gehad van coalitieleider, een taak die zij op 
eigen wijze heeft vervuld. Afspraken moesten worden nagekomen en verder is iedereen vrij. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Van Werven. 
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Mevrouw Van Werven (D66) noemt mevrouw Prins en mevrouw Lemmens met wie zij twintig jaar 
geleden in de raad is begonnen. Het was het begin van het dualisme en een spannende tijd. 
Vervolgens is mevrouw Van Werven vertrokken, maar ongeveer tien jaar geleden is zij 
teruggekeerd en is eerst samengewerkt in de coalitie met mevrouw Lemmens en vervolgens met 
mevrouw Prins. De heer Driessen en mevrouw Lemmens dankt zij hartelijk voor al het werk dat is 
verricht in de Rekenkamercommissie. De heer Woudsma ziet zij bijna als “mede-opzichter” van 
het Bad Vilbelpark tijdens de hele renovatie. De heer Van der Pas dankt zij als steun en toeverlaat 
in de coalitie en de heer Gencer voor de prettige samenwerking. De heer Holtslag kent zij van de 
periode dat werd geïnventariseerd of er een grote Jumbo kon komen. Ook de heer Meijerman is 
een rots in de branding geweest op ABM en heeft ook grote ervaring op geschiedkundig gebied. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) memoreert dat in 2018 de discussie over de gemeentelijke 
herindeling speelde. Uiteindelijk is Huizen een zelfstandige gemeente gebleven. Voortvarend 
heeft het college de zaken uit het coalitieakkoord opgepakt, maar door de stijgende kosten na het 
overdragen van taken vanuit het rijk en achterblijvende financiering kwam er een zwaar accent op 
bezuinigingen te liggen. Gelukkig lijkt de begroting op dit moment in rustiger vaarwater gekomen, 
maar het is onzeker wat er verder gebeurt. Een voorbeeld hiervan is het coronavirus en de oorlog 
in Oekraïne die heeft geleid tot een ongekende vluchtelingenstroom. 
Mevrouw Leeuwin neemt vandaag afscheid van deze raad, maar wordt morgen geïnstalleerd als 
lid van de nieuwe raad. Zij zal zich ongetwijfeld in de komende periode weer sterk maken voor 
mensen met een smalle beurs. Altijd bereid en bereikbaar voor extra taken. De heer Van der Pas 
wenst haar veel succes in de nieuwe raadsperiode. 
De heer Gencer heeft ook veel politieke ervaring en hij combineert dit met een rustig karakter. 
Nauwgezet wordt alles gevolgd en zijn oriëntering is breed. In de raad neemt hij een 
weloverwogen standpunt in dat to the point is. In de commissie FD was hij goed op zijn plek als 
volksvertegenwoordiger. Vooralsnog komt de heer Gencer niet terug in de raad, maar hopelijk is 
deze onderbreking tijdelijk. 
Tot slot dankt de heer Van der Pas de raad voor de samenwerking en de sfeer in de 
gemeenteraad. Ondanks verschillen van mening is er respect voor de andere mening. Het gaat op 
de inhoud waarbij niet op de persoon wordt gespeeld. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) brengt in herinnering dat de heer Van der Pas in 2018 werd 
geïnstalleerd als raadslid, nadat de heer Hoelscher wethouder was geworden. Direct werd hij 
fractievoorzitter, omdat leidinggeven hem niet vreemd was in zijn vorige leven bij de politie als 
districtscommandant. Hij is van de lijn eerst denken, dan doen en is evenwichtig. Inhoudelijk is hij 
altijd zeer goed voorbereid en ging nooit over één nacht ijs. De andere fractieleden kregen alle 
ruimte voor inbreng. De heer Van der Pas maakte overal tijd voor en werd ook lid van het 
Ombudsteam waarbij hij zich inzette voor mensen met ingewikkelde problematiek. Behalve het 
leerzame en leuke aspect, heeft de politiek ook veel tijd gekost en daarom is het een logische 
keuze om er na deze periode mee te stoppen. De fractie zal op zoek moeten naar een nieuw 
evenwicht in de fractie. Namens bestuur en fractie wordt hem nog een etentje aangeboden en 
vanavond wordt aan hem en aan de heer Gencer een presentje overhandigd. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) wil allereerst iedereen in het gemeentehuis danken voor het goed 
functioneren van de gemeenteraad. Ook dankt zij de inwoners die in gesprek zijn gegaan over 
thema’s die hen aan het hart gingen. Zoals de heer Van der Pas al aangaf, zijn raadsleden het 
niet altijd eens maar de taak is wel met de hele gemeenteraad volbracht. 
Het is onmogelijk om de bijdrage van mevrouw Lemmens van de afgelopen decennia recht te 
doen. Mevrouw Rienstra kent haar pas vier jaar, maar dit ervaart zij als bijna haar hele leven. De 
sterke vrouwen die zij met mevrouw Lemmens associeert zijn Nawal El Saadawi, een moedige 
Egyptische arts, schrijfster en feministe en Adelheid Roosen die het vermogen heeft om met 
zachtheid te reageren op de rauwe pijn van mensen. Mevrouw Lemmens is ook moedig, zacht, 
medemenselijk en eerlijk. Al jong was zij maatschappelijk actief in de strijd tegen kernwapens en 
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lid van de PSP wat later GroenLinks werd. In 1998 kwam zij met voorkeursstemmen in de 
gemeenteraad en heeft dit drie raadsperiode gedaan. In 2010 nam zij afscheid, maar in 2013 werd 
zij weer raadslid. De bedoeling was om in 2018 weer te stoppen, maar zij heeft besloten om nog 
een periode als raadslid door te gaan om mevrouw Van den Berge en mevrouw Rienstra op weg 
te helpen. Dit heeft zij geweldig gedaan. Meerdere raadsleden is gevraagd om mevrouw 
Lemmens in een paar woorden te typeren. Betrokken, positief, sociaal en integer waren de 
woorden die het meest werden genoemd, maar ook empathisch, mensgericht en gedreven zijn 
vaak gebruikt evenals “gewoon een mooi en goed mens”. Naar het raadswerk is mevrouw 
Lemmens bij veel initiatieven betrokken: Amnesty International, Huizen Schoon, koffiemiddagen in 
De Marken, de Voedselbank, Buurten met buren. Zij staat altijd klaar om te helpen en onlangs is 
zij heel terecht op Internationale Vrouwendag beloond met de titel Powervrouw 2022 van de 
PvdA-vrouwen. Namens alle GroenLinks-leden dankt mevrouw Rienstra haar voor haar inzet. 
Mevrouw Van den Berge overhandigt mevrouw Lemmens een presentje en later zal een groter 
cadeau volgen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) dankt iedereen namens Leefbaar Huizen voor de 
samenwerking van de afgelopen vier jaar. Daarnaast spreekt hij zijn dank uit naar de wethouders, 
de burgemeester en de griffie. Deze dank geldt ook voor alle mensen die vandaag afscheid 
nemen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) zegt dat ChristenUnie de afgelopen vier jaar oppositie heeft 
gevoerd met het nieuwe raadslid mevrouw Terlouw. Hij is blij met haar bijdragen en de 
ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt. Voorgestelde punten van ChristenUnie zijn op een later 
moment omarmd door de coalitie, zoals het doorvoeren van een extra lastenstijging om 
bezuinigingen te kunnen afzwakken. 
Toen mevrouw Prins begon als raadslid, is de heer Doorn begonnen als steunfractielid in de 
commissie Welzijn en maatschappelijke Dienstverlening. De laatste jaren is de samenwerking met 
ChristenUnie en VVD verbeterd waarvoor hij haar dankt, evenals voor het vervullen van haar rol 
als vicevoorzitter van de raad. De heer Meijerman dankt hij voor de prettige samenwerking in de 
raad, maar ook in de agendacommissie. Met de heer Holtslag heeft hij goed samen opgetrokken 
bij de governance van de regio. Deze verstaat de kunst om zich zeer goed in te lezen en details te 
verstrekken die de heer Doorn had gemist. De heer Ribberink wordt door de heer Doorn de 
“drager van de duurzaamheid” binnen VVD genoemd. De heer Driessen was niet snel van zijn 
stuk te brengen en wellicht is er ooit plaats in een andere gemeenteraad. Bij de heer Woudsma 
springen onderwerpen als het Bad Vilbelpark en de jaarlijks rapportage over meldingen met 
betrekking tot vuurwerkoverlast en allerlei data die via Twitter werden gedeeld eruit. 
De heer Van der Pas is altijd beschouwend gebleven en heeft zich nooit laten opjagen, zeer nodig 
als de raadsleden weer eens over elkaar heen buitelden. Ook is dank verschuldigd voor zijn 
inbreng op het dossier Veiligheidsregio. Met de heer Gencer verdwijnt het gezicht van een hele 
grote groep Huizers en ook in brede zin heeft hij zijn bijdrage geleverd. De heer Doorn heeft 
mevrouw Lemmens lang meegemaakt in verschillende raadsperiodes. Ondanks verschil in 
achtergrond en uitgangspunten ziet hij haar als zijn soulmate en hij roemt haar gedrevenheid die 
zij tentoonspreidt zonder bescheidenheid te verliezen. Hij kan zich eigenlijk aansluiten bij de 
woorden van mevrouw Rienstra. 
Tot slot dankt de heer Doorn het college, de ambtenaren, de griffie, de raadsleden. 
 
De heer Bource (SGP) stelt dat er veel is gebeurd en is samengewerkt, hetgeen hij waardeert en 
hij bedankt iedereen voor de openheid en het vertrouwen. In het bijzonder wenst hij diegenen die 
afscheid nemen alle goeds en hij zegt “tot ziens!”. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) zit vier jaar in de raad en de laatste 2 jaar en 9 
maanden als zelfstandige. Hij heeft de periode als zeer leerzaam ervaren en hij waardeert veel 
raadsleden aan wie hij echt iets heeft gehad. Hij noemt de heer Driessen een verschrikkelijk 
aardige man die zal verhuizen. Met mevrouw Lemmens heeft hij samengewerkt bij een Huizen 
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Schoon actie waarbij het hele havengebied is schoongemaakt. Het standpunt van de heer 
Woudsma met betrekking tot vuurwerk deelt hij niet, maar hij begrijpt het wel. De heer Gencer 
heeft altijd de sociale woningbouw benadrukt en dit ligt de heer Schaap ook na aan het hart. De 
heer Van der Pas is de serieuze man van de PvdA die scherp is in analyses. De eerste jaren in de 
raad keek de heer Schaap tegen de heer Meijerman aan als de man van “Bach, Mozart en 
Stravinsky”, maar hij heeft hem later leren kennen als een liefhebber van rock. Hij verwacht dat zij 
hierover via Facebook contact zullen blijven houden. Mevrouw Prins heeft de heer Schaap, toen 
hij corona had, namens de VVD een mooie bos bloemen gestuurd. Na een bedankmail, stuurde zij 
weer een mail. Bij de heer Ribberink kwam hij wel eens thuis om gerookte zalm te leveren en 
volgden gezellige gesprekken. De heer Holtslag is de laatste maanden bij de vergaderingen van 
Fractie Transparant Huizen regelmatig aangeschoven en het advies is om zich bij de partij aan te 
melden. Een speciale dank geldt de heer Veenstra, de griffier en de heer Schaap hoopt de 
komende vier jaar nog regelmatig bij hem langs te komen. Hij wenst de burgemeester veel succes 
bij het aanstellen van de raadsleden morgen en hij hoopt dat er weer een schitterend team wordt 
gevormd de komende vier jaar. Hij hoopt dat wethouder Verbeek nog lang mag genieten van de 
vakanties met haar echtgenoot. Wethouder Hoelscher zal hopelijk als raadslid nog vaak aan zijn 
zijde staan. Wethouder Rebel zal naar alle waarschijnlijkheid in zijn functie blijven en dit geldt ook 
voor wethouder Boom. 
 
De heer Meijerman (VVD) neemt afscheid na tien jaar politiek en acht jaar in de raad. Hoewel hij 
zich altijd heeft voorgenomen om te stoppen op zijn 68e, gaat dit hem erg aan het hart. Hij is VVD, 
de fractie en de kiezers zeer dankbaar dat ze hem in staat hebben gesteld om zo’n lange periode 
zijn werk als raadslid te mogen doen. Hij ziet zichzelf vooral als een liefhebber van politiek en hij 
had de afgelopen jaren niet willen missen. De taken waarmee hij zich heeft beziggehouden zijn 
secretaris en penningmeester van de fractie, lid van de Rekenkamercommissie, lid en voorzitter 
van de commissie voor de Jaarrekening, lid en voorzitter van de commissie ABM, lid van de 
agendacommissie, lid van de commissie FD, medeoprichter van de buurtpreventievereniging 
Parklaan naar aanleiding van de toenmalige overlast van de Arie de Waalstraat, lid en voorzitter 
van diverse stembureaus en hij heeft mogen kennismaken met talloze bedrijven, instellingen en 
individuele personen in Huizen. De negatieve toon in de raad in 2014 is in de jaren daarna 
aanzienlijk verbeterd tot de huidige positieve toon. In zijn vrije tijd heeft hij een boek geschreven 
over de burgemeesters in Huizen van 1813 tot 2017, achttien biografieën van burgemeesters. De 
heer Meijerman hoopt de gemeenteraad nog eens dit boek te kunnen overhandigen. Hij dankt de 
griffie voor hun onmisbare steun aan de raad en ook de bodes. Tot slot dankt hij het college en de 
raad voor de samenwerking. Hij wenst de leden van de raad en het college die met hem 
vertrekken veel geluk en voorspoed en de leden die doorgaan veel wijsheid en besluitvaardigheid 
voor het welzijn van Huizen. 
 
De heer Gencer (PvdA) zegt dat het na twaalf jaar zijn laatste raadsvergadering is en dit geeft 
hem een dubbel gevoel. Enerzijds is het een mooi moment om de werkzaamheden als raadslid af 
te sluiten. Anderzijds had hij graag nog een aantal dossiers willen afmaken waaraan hij met veel 
plezier heeft gewerkt. Kiezers hebben echter democratisch een keus gemaakt die gerespecteerd 
dient te worden. Na de verkiezingsuitslag heeft hij tijd gehad om na te denken over de toekomst 
en over hoe hij nog een bijdrage kan leveren aan de fractie. Hij spreekt zijn dank uit aan de 
burgemeester als voorzitter van de raad, aan het college, raadsleden, de fractie, de heer Veenstra 
die bereid was om ’s nachts nog e-mails te beantwoorden en Karin de Rooij voor de prettige 
samenwerking. Hij dankt ook zijn echtgenote die thuis – met griep – meekijkt en zijn kinderen die 
hem ’s avonds vaak hebben moeten missen door raadsvergaderingen. Hij wenst de nieuwe raad 
heel veel wijsheid en succes. 
 
De heer Woudsma (CDA) dankt de griffie, de ambtelijke ondersteuning, collega-raadsleden en het 
college waarmee hij de afgelopen acht jaar intensief mee heeft mogen samenwerken. Het was 
een mooie tijd om zich voor de inwoners van Huizen in te zetten. Hij is lid geweest van de 
commissie FD en van de commissie ABM, bij de laatste is hij ook enige tijd voorzitter geweest. Hij 
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heeft zich ingezet voor de veiligheid van Huizen met enerzijds het vuurwerkmeldpunt en 
anderzijds voor de overlast van het winkelcentrum Oostermeent en voor de fietsveiligheid. Ook 
heeft hij zich hard gemaakt voor het speelbos bij de Sijsjesberg en de herinrichting van het Bad 
Vilbelpark. Voor de nieuwe raad heeft hij drie punten om mee te geven. Het is een eer om raadslid 
te zijn en het is geen functie om er even bij te doen. Een raadslid zit er namens de inwoners die 
hebben gestemd en het is belangrijk om dit mee te nemen bij besluiten. Het gaat om mensen en 
niet om raadsleden. Een tweede advies is om het gesprek aan te gaan met inwoners en ervoor te 
zorgen dat inwoners een raadslid weten te vinden. Tot slot moet worden gestreefd naar 
samenwerking in de raad voor een mooier Huizen. 
 
Mevrouw Lemmens (GroenLinks) noemt Huizen een prachtige gemeente met geweldige 
inwoners. De afgelopen coronatijd heeft dit weer eens laten zien. En ook de opvang van de 
statushouders en de vluchtelingen uit de Oekraïne hebben dit duidelijk gemaakt. Dan zijn er 
verder nog vrijwilligers van Huizen Schoon, Huizen duurzaam, Haven 5, het koffieschenkproject in 
De Marken en de mooie activiteiten van alle kerken in het dorp. De afgelopen jaren heeft de raad 
veel meer kunnen samenwerken en mevrouw Prins mag hier credits voor krijgen en ook de 
samenwerking tussen oppositie en coalitie is sterk verbeterd. Het raadslidmaatschap is prachtig 
eervol werk, maar het is wel echt veel werk en het kost heel veel tijd. Het gaat om een balans 
vinden tussen contact met inwoners, dossierkennis, een baan, gezin en sociaal leven, maar het 
was de moeite waard. Mevrouw Lemmens wil alle ambtenaren danken. Voorts gaat haar dank uit 
naar de bodes, collega-raadsleden en het college. Een aantal mensen noemt zij specifiek. Zij 
heeft altijd met veel respect naar het werk van de heer Bource gekeken. Inderdaad zat zij vaak op 
één lijn met de heer Doorn. Van de wethouders noemt zij de heer Hoelscher en zij waardeert het 
zeer dat hij de raad in gaat, zodat zijn kennis en ervaring kan worden gebruikt. Wethouder 
Verbeek wordt een prachtige tijd gewenst. De heer Holtslag kent zij door de periode voor de MRA 
en zijn inzet – ook buiten de raad – heeft zij zeer gewaardeerd. De heer Bartlema, de heer 
Driessen en mevrouw Van Werven bedankt zij voor de collegiale rol in de Rekenkamercommissie. 
Zij hoopt dat de heer Bartlema zich in de raad blijft inzetten voor cultuur. Bij de heer Van der Pas 
denkt zij aan zijn bedachtzame reacties en zijn betrokkenheid. Zij betreurt het dat de heer Gencer 
de raad verlaat en dat de raad niet diverser wordt, maar inderdaad dit is het gevolg van de 
democratie. Mevrouw Lemmens heeft goed samengewerkt met de heer Woudsma. Tot slot dankt 
zij de GroenLinks-fractie voor de samenwerking. Het waren geweldige vier jaren. De nieuwe 
raadsleden adviseert zij om de stem te laten horen van mensen die dit zelf niet kunnen. 
 
De voorzitter meldt dat het mevrouw Terlouw helaas niet is gelukt om aan te schuiven. Zij zal 
morgen wel aanwezig zijn. 
Wat betreft een koninklijke onderscheiding meldt hij dat het systeem hiervoor is gewijzigd en 
Huizen dit helaas heeft gemist. Hij heeft degenen die hiervoor in aanmerking zouden komen, 
gebeld met excuses en hij zal ervoor zorgen dat dit op zo kort mogelijke termijn wordt 
gerepareerd. 
 
Sluiting 
De voorzitter adviseert de zittende raadsleden om in het midden te gaan staan voor de 
gemeenschappelijke foto. Na een moment van reflectie sluit hij de vergadering om 21.40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 april 2022. 
 
 
De voorzitter,       De raadsgriffier, 
 


