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Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  woensdag 30 maart 2022 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 20.40 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis 
 

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

G.W. Ormel (fv), J. Bartlema, R.G. Boom, mw. H.A.M. van Kempen, S.H. van Klink 
 

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

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (fv), G.J. Horst, P. Lekkerkerker, mw. B. Okkema 
 

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

 
• D66-fractie:  

mw. K. van Werven (fv), mw. F. Fitskie, B. Schröder 
 
• GroenLinks-fractie: 

mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge 
 

• PvdA-fractie:  
M.W. Hoelscher, mw. M.N. Leeuwin 

 
• ChristenUnie-fractie: 

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

• 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: 
- 
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de openbare raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment van 
stilte. 
 
Vervolgens memoreert hij dat hij de avond tevoren de raadsleden in drie steekwoorden heeft 
beschreven in afwezigheid van mevrouw Terlouw (ChristenUnie). Nu zij wel aanwezig is, beschrijft 
hij haar als bescheiden, luisterend en nauwgezet. In het orkest plaatst hij haar bij de strijkers. 
 

2. Installatie nieuwe raad d.m.v. beëdiging alle 27 toegelaten raadsleden 
De voorzitter is gisteravond ingegaan op de samenwerking van de raad en heeft aangegeven dat 
uit de cijfers blijkt hoe deze in goede harmonie is verlopen. Hierbij wordt scherp op de inhoud, 
maar zacht op de mens gedebatteerd. Het raadswerk is een verantwoordelijke positie in de 
samenleving en is aan verandering onderhevig, omdat de samenleving verandert. De kunst is hoe 
de ervaring die zich buiten de raad bevindt, binnengehaald kan worden en kan worden vertaald. 
Een raadslid heeft de hulp hierbij van de raad, de griffie, het college en de organisatie. De 
voorzitter heeft op voorhand veel waardering voor de uitdagingen die de raadsleden te wachten 
staan. De waarde en het voorrecht om in het democratische model te werken, is geen 
vanzelfsprekendheid en het vergt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Vervolgens wordt overgegaan met de installatie van de nieuwe raad waarbij wordt begonnen met 
de mensen die de eed afleggen. 
 
De eed wordt afgelegd door: 
mw. D.C. van Deutekom (CDA) 
R.H. Rebel (CDA) 
G. Rebel (CDA) 
L. Schaap (Transparant Huizen) 
R.J.C. Bource (SGP) 
W. Doorn (ChristenUnie) 
mw. M. Terlouw (ChristenUnie) 
mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen) 
mw. B. Okkema (Dorpsbelangen Huizen) 
 
De verklaring en belofte worden afgelegd door: 
mw. K. van Werven (D66) 
B. Schröder (D66) 
mw. F. Fitskie (D66) 
G.J. Horst (Dorpsbelangen Huizen) 
P. Lekkerkerker (Dorpsbelangen Huizen) 
mw. M.J. van den Berge (GroenLinks) 
mw. K. Rienstra (GroenLinks) 
F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen) 
mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen) 
R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen) 
mw. L. Veer (Leefbaar Huizen) 
M.W. Hoelscher (PvdA) 
mw. M.N. Leeuwin (PvdA) 
G.W. Ormel (VVD) 
J. Bartlema (VVD) 
S.H. van Klink (VVD) 
R.G. Boom (VVD) 
mw. H.A.M. van Kempen (VVD) 
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3. Woordvoering naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart 2022 
De heer Ormel (VVD) noemt verkiezingen een groot goed en feliciteert alle raadsleden die vier 
jaar lang de inwoners mogen vertegenwoordigen. Leefbaar Huizen is de grote winnaar met de 
winst van een zetel en komt hiermee terug op het niveau van twintig jaar geleden. Ook 
Dorpsbelangen Huizen heeft er een zetel bij en tijdens deze verkiezingen zijn de meeste stemmen 
uitgebracht op mevrouw Rebel van Dorpsbelangen Huizen. Fractie Transparant Huizen beschikt 
vanaf heden over een volledig eigenstandig mandaat in de raad. 
Huizen is de enige plaats in de regio waar VVD de grootste partij is gebleven. Informateur Postma 
heeft in korte tijd een analyse gemaakt van de verkiezingsuitslag en zijn vertaling in de meest voor 
de hand liggende coalitie, is volgens VVD logisch. Gezien de verkiezingsuitslag moet er tenminste 
één lokale partij vertegenwoordigd zijn. 
 
Gemeente Huizen heeft in ongeveer vier jaar tijd 25 miljoen euro ingeteerd op het eigen 
vermogen. Een gemiddeld gezin betaalt 100 euro per jaar meer aan gemeentelijke belastingen 
dan vier jaar geleden en de kosten van de zorg voor kwetsbare jongeren zijn de afgelopen periode 
– ondanks de bezuinigingsmaatregelen – met ruim 50% gestegen. Op tafel liggen forse dossiers 
zoals onderhoud in openbare ruimte en achterstallig onderhoud in de ambtelijke organisatie. Er 
zullen wellicht moeilijke keuzes worden gemaakt. De verkiezingsprogramma’s bieden slechts 
beperkt houvast bij het maken hiervan. Het BMC-rapport van 18 maart jl. laat zien dat er dringend 
behoefte is aan meer samenhang en strategie in de top van de organisatie. Voor de nieuwe 
samenstelling vraagt dit om een nieuw B&W dat als een hecht team functioneert en een 
gemeenteraad die de gezamenlijkheid benadrukt en ondersteunt. Met de voorliggende 
uitdagingen lijkt het verleidelijk om terug te vallen op de oude tegenstellingen van coalitie en 
oppositie. Dit heeft niet de voorkeur van VVD en de heer Ormel hoopt dat alle partijen bereid zijn 
om de opgaven onder ogen te zien. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) is enerzijds blij met de verkiezingsuitslag die ervoor 
zorgt dat Fractie Transparant Huizen met een zetel in de gemeenteraad komt, anderzijds was 
gehoopt op meer zetels. Hij is blij om in de raad te zijn gekomen en hij ziet de gemeente als een 
groot gezin dat onderhouden moet worden en een portemonnee heeft. Op dit moment moet elk 
jaar wat meer van de spaarrekening worden gehaald om het gezin draaiende te houden. Fractie 
Transparant Huizen wil naar een toekomst toe waarbij de spaarpot wat voller raakt, zodat de 
(klein)kinderen niet worden opgezadeld met problemen. 
 
De heer Hoelscher (PvdA) feliciteert de winnaars van harte en noemt met name mevrouw Rebel 
die de afgelopen jaren klaarblijkelijk een herkenbaar geluid heeft laten horen. Zoals het bij VVD 
vooral om financiën gaat, richt PvdA zich op mensen. Vier jaar lang is hard gewerkt in een 
buitengewoon lastige tijd en hij is blij dat de menselijke maat hierbij voorop heeft gestaan en dit 
zal in de komende periode ook zo zijn. PvdA is vanzelfsprekend teleurgesteld over de slechte 
uitslag, maar kijkt graag vooruit. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) spreekt als eerste haar dank uit aan alle mensen die een 
bijdragen hebben geleverd aan de campagne en mensen die een stem op GroenLinks hebben 
uitgebracht hoewel het er minder waren dan gehoopt. Dit maakt GroenLinks echter nog 
strijdbaarder om zich in te zetten voor een duurzaam en sociaal Huizen. Er is een kant van Huizen 
met kleinere huurwoningen, minimuminkomens, versteende wijken en geen middelen om te 
verduurzamen en deze kant verdient aandacht omdat iedereen recht heeft op een woning, een 
gezonde, veilige en sociale leefomgeving. Om dit te realiseren, moet meer worden samengewerkt 
met inwoners en ruimte gegeven aan lokale initiatieven. GroenLinks zal de komende vier jaar nog 
meer in de wijken zijn om de wensen en behoeften van inwoners te inventariseren en om 
bewonersinitiatieven te ondersteunen waar nodig en mogelijk. Ook zal worden gesproken over de 
betrokkenheid van mensen bij de politiek om ervoor te zorgen dat er over vier jaar een hogere 
opkomst zal zijn bij de verkiezingen. Ook de raad zou meer zichtbaar kunnen zijn en GroenLinks 
pleit ervoor om hierover in gesprek te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken. 
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Voor de komende vier jaar zijn er behoorlijke financiële uitdagingen: De ambtelijke organisatie, het 
sociaal domein, plannen voor het BNI-terrein, ontwikkeling van het Huizer Museum. Het is echter 
een te eenzijdig beeld om te focussen op financiën. Beter zou het zijn om brede welvaart centraal 
te stellen. Dit gaat in essentie over het welzijn van mensen en omvat alles wat mensen van 
waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat dit ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu 
en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid. GroenLinks ziet graag 
een raadsbreed programma waaraan alle partijen meewerken. Dit doet meer recht aan de 
verkiezingsuitslag en aan de mensen die hebben gestemd. Juist lokaal is dit mogelijk doordat de 
afstand klein is. Inmiddels wordt in meerdere gemeenten gewerkt met een bestuursakkoord 
nieuwe stijl. GroenLinks is benieuwd hoe de beoogde coalitiepartijen hiernaar kijken. 
 
De heer R. Rebel (CDA) feliciteert alle raadsleden en hoopt op een goede samenwerking. 
Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen en Fractie Transparant Huizen hebben winst geboekt en 
ook dit is een felicitatie waard. Het is geen goed signaal dat de opkomst lager was dan vier jaar 
geleden. Landelijk zal dit worden onderzocht en het zou goed zijn als Huizen kennis neemt van de 
resultaten om te bekijken wat de politiek anders kan doen om de kiezer naar de stembus te 
krijgen. De boodschap voor de informateur is om te zoeken naar een stabiele meerderheid die 
recht doet aan de verkiezingsuitslag. CDA kan zich goed vinden in het voorstel van de informateur 
en heeft daarom ingestemd om toe te treden tot de formerende partijen. CDA hoopt dat er een 
akkoord komt dat breed wordt gedragen door de raad. De heer Rebel dankt de informateur vanaf 
deze plaats alvast voor zijn werkzaamheden van de afgelopen weken. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) constateert dat er de afgelopen vier jaar mooie dingen zijn bereikt 
zoals de Cultuurnota, opening van winkels op zondag, de Kustvisie, Operatie Steenbreek. D66 
heeft hetzelfde aantal zetels behouden en feliciteert de winnaars en leeft mee met de verliezers. 
Ook D66 vindt de opkomst in Huizen zorgelijk en meent dat de komende jaren moet worden 
geprobeerd om de kloof tussen inwoners en politiek kleiner te maken. 
Het is duidelijk dat de lokale partijen hebben gewonnen. Leefbaar Huizen heeft fors gewonnen, 
VVD is – ondanks verlies – de grootste gebleven en CDA en D66 zijn gelijk gebleven. Daarom ligt 
een coalitie met deze partijen het meest voor de hand en de informateur ziet dit ook zo. 
Vanzelfsprekend is het heel belangrijk dat de hele raad betrokken blijft. Voor de komende vier jaar 
hoopt D66 in te zetten op een duurzamer Huizen, bijvoorbeeld door isolatie van woningen wat de 
inwoners ook helpt om hun energierekening laag te houden. Huizen moet zich aanpassen aan 
klimaatverandering en daarom moeten versteende wijken verder worden vergroend en 
klimaatbestendig worden gemaakt. Verder moeten jongeren betaalbare woningen krijgen en moet 
er betaalbare doorstroming voor ouderen zijn. Cultuur moet blijvend aandacht houden en D66 
hoopt dat het Cultuurplatform in de komende jaren zal werken. Wel zullen er keuzes gemaakt 
moeten worden en zolang het rijk niet alle toegezegde gelden overmaakt, zijn juist de financiën 
een probleem. In sociaal domen is nog steeds sprake van zeer hoge kosten, zowel voor Wmo als 
voor jeugdzorg en het voorveld. Het is belangrijk om nog meer inzicht te krijgen in deze kosten. 
D66 ziet uit naar samenwerking met alle andere partijen in de raad. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) feliciteert alle raadsleden met hun benoeming en zij 
hoopt op een goede samenwerking. Dorpsbelangen Huizen waardeert het zeer dat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen veel inwoners hun vertrouwen aan Dorpsbelangen Huizen hebben 
gegeven. Mevrouw Rebel zelf heeft de meeste voorkeursstemmen gekregen en hier is zij trots op. 
Vanaf 2002 heeft Dorpsbelangen Huizen een voortdurende stijging laten zien in het aantal 
stemmen. Dorpsbelangen Huizen is blij met de zetelwinst die het totaal van vier zetels in de 
gemeenteraad betekent en zij dankt de inwoners hiervoor hartelijk. Het is een kleine teleurstelling 
dat Dorpsbelangen Huizen niet wordt betrokken bij de coalitieonderhandelingen. Het voorstel van 
Dorpsbelangen Huizen zou zijn VVD, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en hierbij D66 of 
CDA. Het is jammer dat veel mensen geen gebruik hebben gemaakt van hun democratisch recht. 
Dorpsbelangen Huizen ziet de komende vier jaar met vertrouwen tegemoet met het ervaren en 
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gemotiveerde team. Mevrouw Rebel adviseert alle raadsleden om de tips die de heer Driessen 
gisteravond heeft gegeven voor de nieuwe leden van Dorpsbelangen Huizen ter harte te nemen. 
 
De heer Bource (SGP) constateert dat het vertrouwen in de overheid al enkele jaren zeer laag is 
met recent een historisch lage opkomst. Veel inwoners hebben het gevoel dat de politiek teveel 
belooft en is er onbegrip over hoe processen lopen. Er is meer behoefte aan transparantie en 
doen wat wordt gezegd. Volgens SGP ligt er een belangrijke opdracht voor raad en college: 
Bouwen aan vertrouwen voor alle inwoners van Huizen. Ook de pers heeft hierbij nadrukkelijk een 
rol. SGP is dankbaar voor de stemmenwinst en zal zich verder blijven inzetten voor mensen die 
niet voor zichzelf kunnen opkomen of geen stem krijgen. Hierbij dient de zondagsrust gekoesterd 
te blijven. Een openbaar duidingsdebat voorafgaand aan de formatie zou wenselijk zijn en dit geldt 
ook voor de uitkomsten van het informatierapport. Op basis van onderling vertrouwen moet 
worden gewerkt aan een solide en daadkrachtig bestuur van Huizen met een goede ambtelijke 
organisatie om de complexe opgave aan te pakken. Hiervoor is een investering in deze 
organisatie noodzakelijk. Als betrouwbare overheid moet Huizen beschikken over voldoende 
bestuurs- en menskracht. In de komende periode zijn er meerdere uitdagingen: De ambtelijke 
organisatie staat onder druk, armoede door de stijgende kosten van levensonderhoud, energie en 
bezuinigingen, de energietransitie, het Huizer Museum, jeugdzorg, klimaatadaptatie en groen, 
leefbaarheid in de wijken, regionale samenwerking en bestuurskracht, wegenonderhoud en 
woningbouw. SGP meent dat er een meerderheidscoalitie nodig is. Dit betekent stevige, 
deskundige wethouders in een stabiele coalitie met voldoende kennis en bestuurlijke ervaring om 
de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. SGP hoopt dat de oppositie wordt betrokken bij 
de formatie en pleit voor een strategische raadsagenda op hoofdlijnen waarbij het van belang is 
om de positie van de raad als geheel te versterken. SGP wenst de nieuwe raad veel wijsheid en 
Gods zegen toe. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) feliciteert alle raadsleden, met name de nieuwe leden. Bijzondere 
felicitaties gaan uit naar Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en Fractie Transparant Huizen. 
Hoewel ChristenUnie zetels heeft verloren, zijn de twee zetels in de gemeenteraad behouden. 
Mensen die het vertrouwen in de politiek hebben verloren, komen niet stemmen of stemmen op 
lokale partijen vanwege het verminderde vertrouwen in de landelijk politiek. Het is aan de hele 
raad om dit vertrouwen terug te winnen. De heer Doorn vraagt zich af of het niet verstandig 
geweest zou zijn om na de verkiezingen een periode van reflectie in te lassen in plaats van zo 
spoedig mogelijk te zoeken naar een meerderheid en een programma. ChristenUnie had liever 
gezien dat het formatieproces was begonnen met inhoud en het invullen met partijen een stap 
later. Of het een breed raadsakkoord of een akkoord op hoofdlijnen zou zijn, had besproken 
kunnen worden. In het lopende proces zou het wenselijk zijn om de oppositiepartijen er nog op 
korte termijn bij te betrekken en meerdere sprekers hebben aangegeven dit eens te zijn met 
ChristenUnie. Veel vindt plaats achter gesloten deuren en wellicht is het tijd dat de inwoners zien 
hoe het proces loopt. In de komende periode zouden burgers meer betrokken moeten worden bij 
de politiek en in dezen trekt ChristenUnie graag op met GroenLinks. Hoofdlijnen voor 
ChristenUnie zijn: Toegankelijke zorg die ook betaalbaar moet zijn, huisvesting, oog voor 
kwetsbaren, de kracht van de samenleving benutten en er zou gestuurd moeten worden op 
welzijn in plaats van op welvaart. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) is trots op de verkiezingswinst die heeft geleid tot een extra 
zetel. Hierdoor is de kans ontstaan om mee te mogen praten met de coalitieonderhandelingen. Hij 
heeft veel vertrouwen in deze besprekingen met VVD, D66 en CDA en vertrouwen in de 
informateur die de rol van formateur op zich zal nemen. 
 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) feliciteert de collega-raadsleden en wenst ze wijsheid en 
succes. Voor hem is dit de tweede installatie en hij denkt terug aan vijfentwintig jaar geleden toen 
het idee bestond om een eigen politieke partij op te richten. Dit jaar viert Leefbaar Huizen de 
mooie winst in het jubileumjaar en als tweede partij van Huizen. Als een van de medeoprichters 
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van de partij is hij bijzonder trots op dit resultaat. Tot slot dankt hij iedereen die dit succes mogelijk 
heeft gemaakt. 
 

4. Sluiting 
De voorzitter nodigt de zojuist geïnstalleerde raadsleden uit om na de sluiting bij elkaar te komen 
voor een gezamenlijke foto. Na een moment van reflectie sluit hij de vergadering om 20.40 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 april 2022. 
 
 
De voorzitter,       De raadsgriffier, 


