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Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 september 2019 
 
Datum:  donderdag 26 september 2019 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 00.15 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
 

 
Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, voorzitter 
• G. Klompmaker, plv. raadsgriffier 
 
27 raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
• VVD-fractie: 

mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, S.H. van Klink (vanaf 20.00 uur), J.W. Meijerman, W.H. Holtslag, 
J. Ribberink 
 

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

• CDA-fractie: 
R.H. Rebel (fv), mw. D. 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), F.E.R. Koning, mw. L. Veer (vanaf agendapunt 4) 
 

• 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 raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een moment stilte. 
 
De heer Van Klink (VVD) zal iets later aanschuiven. 
 
Wethouder Hoelscher deelt mee dat het landelijk van 1 tot 8 oktober de week van de 
eenzaamheid is. Vanmiddag heeft hij van de werkgroep Saamhorigheid een krant aangeboden 
gekregen die ook naar alle inwoners is gestuurd. Vanavond wordt de voorzitter van de raad en de 
raadsleden een exemplaar aangeboden. Hierbij gevoegd wordt de Sociale Kaart Ouderen voor 
2019/2020. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) zegt dat er steeds meer bekend wordt over eenzaamheid 
voor het individu en voor de gemeenschap. Het doel van het magazine ‘Onder de mensen’ dat is 
genoemd door wethouder Hoelscher is het bespreekbaar maken van eenzaamheid en mensen uit 
hun isolement halen. De ambitie is om dit vier maal per jaar te laten verschijnen. Zij overhandigt 
een exemplaar aan de burgemeester. 
 

2. Vaststelling agenda 
De voorzitter stelt voor om de agendapunten 6.4, 6.5 en 6.6 te betrekken bij de behandeling van 
agendapunt 9. 
 
De raad stemt hiermee in. 
 
De agenda wordt aangevuld met agendapunt 16, het conceptagendaschema 2020. 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

 
3. Toelating mevrouw L. Veer als tijdelijk raadslid ter vervanging van mevrouw F. van der Kleij 

De voorzitter deelt mee dat er een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven wordt ingesteld 
middels het trekken van nummers onder de aanwezigen. Dit zijn de heer Van der Pas (PvdA), de 
heer Ribberink (VVD) en mevrouw Prins (VVD). Vervolgens wordt de vergadering geschorst om 
de commissie de gelegenheid te geven haar onderzoek te doen en een voorzitter te benoemen. 
De heer Van der Pas brengt na heropening verslag uit. Op basis van het onderzoek heeft de 
commissie vastgesteld dat de overlegde bescheiden in orde zijn en dat mevrouw Veer (Leefbaar 
Huizen) voldoet aan alle in de Kieswet en de Gemeentewet gestelde eisen voor het lidmaatschap. 
De commissie adviseert de raad derhalve te besluiten tot toelating van mevrouw Veer als tijdelijk 
lid van de raad ter vervanging van mevrouw Van der Kleij. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord is. Vervolgens wordt mevrouw Veer beëdigd. 
 
De voorzitter schorst de vergadering zodat mevrouw Veer kan worden gefeliciteerd. 
 

4. Vaststellen besluitenlijsten en notulen 
 
4.1 Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 4 juli 2019 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
4.2 Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 4 juli 2019 

De notulen worden vastgesteld. 
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4.3 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019 
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 
4.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019 

De notulen worden vastgesteld. 
 
5. Ingekomen stukken 
 
5.1 Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving aannemen 

Mevrouw Leeuwin (PvdA) ziet in deze rubriek tien brieven met betrekking tot de uitrol van het 5G-
netwerk staan en in rubriek C staan er ook vijf. Haar voorstel is om alle brieven naar rubriek G te 
verplaatsen. De komst van het nieuwe digitale netwerk heeft veel gevolgen en levert dus veel 
vragen van inwoners op. Goede communicatie is nodig en het college wordt gevraagd of een 
voorlichting aan burgers over de operatie mogelijk is. Deze voorlichting kan worden verzorgd door 
de overheidsinstelling het Antennebureau. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) verzoekt om de brieven naar rubriek E te verplaatsen. Het is 
belangrijk om goed te communiceren, maar hij wil het 5G-netwerk ook met het college bespreken. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) stelt voor om de brieven eerst naar rubriek E te verplaatsen, zodat 
het onderwerp wordt geagendeerd voor de commissie. Vervolgens kan worden gekozen voor het 
voorstel van mevrouw Leeuwin. 
 
Mevrouw Van Deutekom (CDA) verzoekt, gezien het belang van het onderwerp, om het 
Collegerapport Kinderopvang te verplaatsen naar rubriek E. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord is met het voorstel. 
 

5.2 Ingekomen stukken rubriek B, preadvies in handen van het college 
Geen opmerkingen. 

 
5.3 Ingekomen stukken rubriek C, afhandelen door het college 

De heer Gencer (PvdA) verzoekt om de brief ‘huisvesting noodkreet van een Huizer inwoner’ te 
verplaatsen naar rubriek D. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) sluit zich hierbij aan. 
 
De heer Gencer (PvdA) verzoekt om de brief ‘overlast duiven’ naar rubriek D te verplaatsen 
vanwege een geëscaleerde burenruzie. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord is met beide voorstellen. 
 

5.4 Ingekomen stukken rubriek D, afhandelen door college; kopie van de antwoordbrief 
naar de raadsleden 
Geen opmerkingen. 

 
5.5 Ingekomen stukken rubriek E, behandelen in de commissie, daarna voorleggen aan de raad 

Geen opmerkingen. 
 

5.6 Ingekomen stukken rubriek F, behandelen samen met raadsvoorstel over dit onderwerp 
Mevrouw Prins (VVD) verzoekt met betrekking tot de brief ‘openbaarmaking rapporten’ om 
afhandeling en daarom verplaatsing naar rubriek C. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord is met de voorstellen. 
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5.7 Ingekomen stukken rubriek G, afhandelen zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld 

Geen opmerkingen. 
 
6. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college 

en de burgemeester 
 

6.0 Informatie over de Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM)Utrecht en over Invest – 
MRA 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt zich af waar de ontwikkelingen voor dienen, wat de rol en 
positie van de gemeente hierin is en hoe dit zich verhoudt tot de MRA. Hij meent dat dit geen 
discussie voor de raad is en stelt daarom voor dit in de commissie Fysiek Domein te behandelen. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord is. 
 

6.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R. Rebel (CDA) 
over fietsendiefstallen Sijsjesberg 
De heer Rebel (CDA) dankt het college voor de beantwoording. Met betrekking tot het 
belevingsonderzoek adviseert hij om het veiligheidsgevoel mee te nemen. 
 

6.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. van den Berge 
(GroenLinks) over biodiversiteit/wilde planten 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt het college voor de beantwoording van de vragen. 
GroenLinks is enthousiast over uitbreiding van extensief beheer, vergroenen en ontstenen. 
 
De heer Holtslag (VVD) vraagt in het kader van biodiversiteit en kappen van bomen of er nog altijd 
een herplantplicht bestaat. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat dit van de situatie afhangt. Zij stelt voor om hier op een ander 
moment op terug te komen. 
 

6.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R.E. Koning 
(Leefbaar Huizen) over diverse onderwerpen 
De heer Koning (Leefbaar Huizen) dankt het college voor de beantwoording. Hij betreurt het 
alleen dat een aantal antwoorden pas op 30 september a.s. zal volgen. 
 

6.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R. Rebel (CDA) 
over perspublicatie 12 juli 2019 

6.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw K. Rienstra (GroenLinks) 
over antwoorden op vragen CDA-fractie d.d. 17 september 2019 

6.6 Mededeling wethouder Verbeek over onderzoek Wijkbeheer en Service: 
maatregelen en bedragen 
Agendapunten 6.4, 6.5 en 6.6 worden betrokken bij de behandeling van agendapunt 9. 
 

6.7 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M.J. van den Berge 
(GroenLinks) over eenzaamheid onder jongeren 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) dankt het college voor de uitgebreide en zorgvuldige 
beantwoording van de vragen over eenzaamheid onder jongeren. Abusievelijk is het CDA 
genoemd in de brief richting raadsleden. GroenLinks is blij dat het college extra aandacht zal 
schenken aan de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van oplossingen en dat dit wordt 
meegenomen in het nieuwe communicatieplan. Een groep jongeren is moeilijk te bereiken en het 
college wordt verzocht om zich ervan bewust te zijn dat er op een andere manier door jongeren 
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wordt gecommuniceerd. Het verheugt GroenLinks dat de gemeente een rol wil spelen in de 
bemiddelingen en het onder de aandacht brengen van partijen die met jongeren te maken 
hebben. Kan het college laten weten of de betrokken partijen hier ook mee aan de slag gaan? Het 
is goed dat de beleidsambtenaar Jeugd zal aansluiten bij de werkgroep Saamhorigheid. Verder 
leest mevrouw Van den Berge dat de werkgroep met uitkomsten aan de slag is gegaan. Zij is 
benieuwd om welke uitkomsten het gaat. 
 
Wethouder Hoelscher zal op het moment dat er meer duidelijkheid is over de communicatie dit 
met de raad delen middels mededelingen in de commissie Sociaal Domein. De werkgroep 
Saamhorigheid is tot op heden voornamelijk gericht op ouderen, maar de cijfers over 
eenzaamheid onder jongeren zijn ook hoog en daarom wordt aansluiting gezocht. Alternatieven 
voor buurthuizen zijn jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die werkzaam zijn op scholen. 
Connect maakt ook gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp. De uitkomsten 
waar mevrouw Van den Berge naar informeert gaan over het onderzoek dat periodiek wordt 
uitgevoerd door Jeugd en Gezin bij leerlingen op scholen in het voortgezet onderwijs. 
 

7. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) gaat in op de motie ‘Beter begroten van projecten’ die is 
aangenomen in de raad, maar niet is uitgevoerd conform de strekking van de motie en hij verzoekt 
om dit alsnog te doen. 
 

8. Hamerstukken 
 

8.1 Startnotitie Omgevingsvisie Huizen 
Het voorstel is zonder beraadslaging met algemene stemmen aangenomen. 
 

8.2 Werkplan en begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
Het voorstel is zonder beraadslaging met algemene stemmen aangenomen. 
 

9. Rapportages integriteitsschendingen Wijkbeheer en Service en tijdelijk meldpunt mogelijke 
integriteitsschendingen 
 
Raad – eerste termijn 
 
Mevrouw Prins (VVD) memoreert dat het bericht dat het hoofd van Wijkbeheer en Service op non-
actief was gesteld pas bekend werd aan de raad nadat de Gooi- en Eemlander hierover al had 
bericht. Zij maakt complimenten aan de klokkenluiders die lang hebben moeten wachten voordat 
er iets gebeurde met hun meldingen. In de collegeonderhandelingen van 2018 bleek dat het 
nieuwe college met een groot probleem opgezadeld zou worden en het zou niet redelijk zijn dat dit 
nieuwe college zou worden beoordeeld op de verantwoordelijkheden van het vorige college. Wel 
mag het huidige college worden beoordeeld op het feit of er voldoende maatregelen zijn getroffen 
om een andere koers in te zetten. Deloitte en een externe onderzoekscommissie hebben 
onderzoek gedaan en er zijn onder andere een meldpunt en een interne auditcommissie 
ingesteld. Uit de mededeling van de wethouder blijkt dat men bezig is mee te werken aan een 
klimaat waarin het veilig is om te bespreken en te melden. Over de hiërarchische lijn wordt echter 
niets gemeld ondanks het feit dat de raad de externe onderzoekscommissie uitdrukkelijk heeft 
gevraagd dit ook mee te nemen bij het onderzoek. Het geheime rapport van Deloitte doet hierover 
suggesties, maar deze mogen niet worden besproken. Ook is er in juli een functie in het Deloitte-
rapport weggelakt, omdat deze teveel traceerbaar was. Voor de VVD blijkt uit het bovenstaande 
dat er sprake is van een groot cultuur- en controleprobleem. Het college heeft geconcludeerd dat 
de mensen die in het systeem werken onvoldoende verweten zou kunnen worden, omdat ze hun 
instructies niet kenden. Dit betekent automatisch dat in de analyse van het college de schuldvraag 
en de eindverantwoordelijkheidsvraag bij de leiding van de organisatie komt te liggen. Er is niets 
gebleken van reflectie van de ambtelijke organisatie over de afgelopen maanden of jaren op de 
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eigen controle of cultuur. Hierin is de leiding van de organisatie tekortgeschoten. De kernvraag is 
of het college van mening is dat de ambtelijke top op een geloofwaardige wijze leiding kan geven 
aan de noodzakelijke veranderingsopgave in de cultuur. De VVD heeft haar twijfels hierover. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat er in Huizen een angstcultuur heerst, zowel in het 
gemeentehuis als erbuiten. Het geld terughalen spreekt vanzelf en dit geldt ook voor het 
wegsturen van de mensen die verantwoordelijk zijn. Een tweede onderzoek naar mogelijke 
soortgelijke problemen op andere afdelingen zegt niet veel. Leefbaar Huizen is er eigenlijk vanuit 
gegaan dat dit laatste onderzoek is gedaan om bewoners van Huizen in de gelegenheid te stellen 
om aan te geven wat zij hebben aangetroffen. Kan de wethouder uitleggen waarom de opdracht 
aan de commissie zo beperkt is geweest dat deze in vier van de vijf gevallen van meldingen aan 
het college heeft geadviseerd deze voor kennisgeving aan te nemen? Hanteert de gemeente met 
betrekking tot de ernst van integriteitsschending een ondergrens? 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of de heer De Bruijn een analyse wil van hoe de externe commissie 
tot haar oordeel is gekomen of dat hij dit nu aan het college vraagt. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zou dit graag van het college willen horen, want het gaat om 
meldingen van de inwoners. 
 
De heer Rebel (CDA) memoreert dat de raad zelf opdracht heeft gegeven aan de commissie en 
hij meent dat het gevraagde is geleverd. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) stelt dat aan de commissie is gevraagd om een onderzoek te 
doen, maar niet in de breedste zin van het woord. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat er om een meldpunt is gevraagd om zaken te kunnen melden 
buiten het zicht van het gemeentehuis. Dit is vijf keer gebeurd waarvan de commissie in één geval 
heeft geadviseerd om de melding verder te onderzoeken. In de andere gevallen was geen sprake 
van fraude. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft het in dat geval verkeerd begrepen en de bewoners 
kennelijk ook, want zij zijn gekomen om hun beklag te doen over (een deel van) de organisatie. 
Als er geen sprake van fraude is, zou de gemeente zich kunnen afvragen wat er nog meer 
gebeurt. Wel is Leefbaar Huizen benieuwd wat het college onderneemt om de angstcultuur in 
Huizen weg te werken. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat doordat veel in de rapportage is weggelakt het niet mogelijk 
is om er op detailniveau een conclusie aan te verbinden. De conclusie die op hoofdlijnen kan 
worden getrokken, is echter al verontrustend genoeg. Het is zorgelijk dat een dergelijke situatie zo 
lang heeft kunnen voortduren. De controle schijnt over twintig jaar te hebben gefaald. Bij een 
aanpak dient zowel naar de cultuur als naar de structuur te worden gekeken. De eilandjes leken 
dit soort fraude te faciliteren. De PvdA wil van het college weten of de onderzoeken de onderste 
steen boven hebben gehaald. 
 
De heer Rebel (CDA) meent dat het vertrouwen in de manier waarop met gemeenschapsgeld 
wordt omgegaan, is geschaad. Het CDA heeft, zoals gevraagd, kennis genomen van de 
rapporten, maar de essentie is de reflectie en het handelen van het college, Daarom vraagt het 
CDA wat het college vindt van hetgeen is gebeurd. Wat gaat het college doen om herhaling te 
voorkomen en om het vertrouwen van de inwoners terug te winnen? 
Een mening van het college ontbreekt in de stukken. Op basis van de stukken meent het CDA dat 
de oorzaak van de fraude voornamelijk in het ontstaan van een subcultuur ligt die jarenlang 
ongemoeid is gelaten. Vervolgens is er geen controle uitgevoerd op afgesproken financiële 
spelregels. Het college wordt gevraagd of het de mening van het CDA deelt. Aanvullend is de 
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heer Rebel benieuwd hoe de situatie zo lang heeft kunnen voortduren en hoe het mogelijk is dat 
de controle heeft ontbroken. 
Met het meldpunt is een mogelijkheid gecreëerd voor inwoners om buiten het zicht van het 
gemeentehuis een melding te doen bij de externe commissie. Bij één van de vijf meldingen kon de 
schijn van belangenverstrengeling niet worden weggenomen en hier zullen passende maatregelen 
worden genomen of al zijn genomen. Bij de andere gevallen is er geen sprake van frauduleus 
handelen. Over een vastgoedproject is een melding gedaan over de niet transparante wijze van 
besluitvorming. De commissie concludeert dat een gebrek aan transparantie niet gelijk staat aan 
frauduleus handelen. Het CDA kan deze redenering enerzijds volgen, anderzijds zijn de 
betreffende casussen niet bekendgemaakt en is het moeilijk om hierover te oordelen. Het college 
wordt gevraagd wat het van deze melding vindt en of hier nog punten ter verbetering mogelijk zijn. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) sluit zich aan bij de vragen van het CDA. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt vervolgens wat het college gaat doen om herhaling te voorkomen. 
Op 28 augustus jl. zijn drie maatregelen gepresenteerd: het interne auditteam van vier personen, 
het verbeteren van de positie van de pavver en het verbeteren van het meldingsklimaat. Op 
20 september jl. heeft de wethouder gemeld dat de maatregelen in gang zijn gezet waarbij eraan 
wordt toegevoegd dat de budgethoudersregeling wordt gewijzigd. Wellicht is dit een technische 
vraag, maar de heer Rebel krijgt hier graag een toelichting op. Het auditteam wordt voor een jaar 
ingesteld, maar de hoop is dat het om een permanent team gaat. 
Tot slot wil het CDA graag weten hoe het college het vertrouwen van de burger wil terugwinnen. 
Op 12 juli jl. heeft het CDA raadsvragen gesteld naar aanleiding van berichten in de Gooi- en 
Eemlander. Het CDA vindt dat de informatie in de artikelen nooit naar buiten had mogen komen, 
zeker niet omdat het functioneren van medewerkers betrof. Medewerkers dienen zich veilig te 
voelen. Volgens het CDA was slechts één reactie gepast geweest: “Wij herkennen ons niet in de 
gepresenteerde informatie en doen geen mededelingen over interne personele 
aangelegenheden.” Door het lekken en reageren in de media is een algemeen gevoel van 
onveiligheid gecreëerd. Het college heeft gesteld geen onderzoek te doen naar het lek, omdat de 
kans op resultaat gering is. Gelet op de impact van het lek vraagt het CDA zich af of dit een juiste 
handelswijze is en de vraag is of het college alsnog aangifte gaat doen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vraagt zich af of het onderzoek voldoende informatie verschaft om 
te weten wat er exact is gebeurd, om te beoordelen of de gebeurtenissen zich alleen hebben 
voorgedaan in het genoemde team en of de juiste maatregelen zijn genomen. De conclusie van 
de rapportage is dat er geen aanwijzingen zijn dat binnen andere teams op vergelijkbare wijze 
wordt gewerkt. De vraag is hoe zeker het college hiervan is. Het is goed dat verantwoordelijke 
personen de consequenties ondervinden en de ChristenUnie heeft respect voor de klokkenluiders 
die naar buiten hebben durven treden. Uit de beantwoording van een vraag van GroenLinks is 
gebleken dat het college niet over de eigen positie heeft nagedacht. Wanneer doet het college dit 
wel? Het is ongemakkelijk om te vernemen dat de genoemde situatie al lange tijd heeft bestaan 
en dat dit niet uit het reguliere controleproces naar voren is gekomen. Dit maakt het moeilijk voor 
de raad om de controlerende taak uit te oefenen. Het instellen van een auditteam dat rapporteert 
aan de jaarrekeningcommissie is een goede stap. De heer Doorn is het met de heer Rebel eens 
dat dit een blijvend auditteam zou moeten zijn. Het verbeteren van het meld- en bespreekklimaat 
is eveneens van groot belang. Bestaande en nieuwe medewerkers en bestuurders zouden 
regelmatig op hun moreel kompas getraind moeten worden. De uitwerking die de affaire heeft 
gehad op de ambtelijke organisatie is groot, maar de ChristenUnie heeft geen reden om te 
twijfelen aan het overgrote deel van de organisatie en heeft hier veel waardering voor. 
 
De heer Bource (SGP) stelt dat de overheid betrouwbaar moet zijn. De SGP heeft waardering en 
respect voor de klokkenluiders die de moed hebben gehad om de keten te doorbreken. Met 
betrekking tot de rol van het college is de heer Bource blij met de stappen die het college heeft 
gezet door het laten uitvoeren van het onderzoek waarvan de conclusies heel helder waren. 
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Fraude grijpt diep in een organisatie in en er zijn veel grenzen overschreden. De SGP wil ook de 
houding en de moraal van de betrokken leveranciers benoemen die volstrekt verwerpelijk is. 
De rapportage van de externe commissie is een heldere aanvulling waarbij de SGP de mening 
van een aantal partijen deelt dat niet alles duidelijk te lezen was. Hieruit blijkt dat de eigen 
verantwoordelijkheid moet worden bevorderd. De processen en de budgethouderregeling moeten 
helder zijn en de SGP gaat er vanuit dat het college alle aanbevelingen overneemt. 
Het meldpunt heeft slechts een beperkt aantal reacties ontvangen en de meeste meldingen 
hiervan waren al bekend. Met de door het college aangekondigde maatregelen om interne 
controle verder te verbeteren en aan te scherpen is de SGP het van harte eens en tevens pleit zij 
voor een laagdrempelige klokkenluidersregeling en goede nazorg voor medewerkers die dit nodig 
hebben. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt het een zeer kwalijke zaak dat de PAV’ers facturen 
hebben goedgekeurd zonder dat er een prestatie geleverd werd. Dit kan worden gezien als een 
vorm van plichtsverzuim. Om budgetten volledig te benutten, werden verzonnen opdrachten en 
facturen gemaakt. Bij de leveranciers werd een tegoed opgebouwd van 830.000 euro, exclusief 
btw. Het is een zeer kwalijke zaak dat Wijkbeheer & Service haar eigen imperium twintig jaar heeft 
kunnen behouden. PAV’ers moesten controleren of werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd 
waren en de budgethouder of het binnen het budget past. Het zogenaamd vierogenprincipe. Op 
dit moment staat er nog een bedrag van 163.000 euro open. Dorpsbelangen Huizen heeft al 
enkele malen gepleit voor een onafhankelijke controle van buiten de gemeente Huizen die ook 
direct melding doet aan de raad ingeval van onregelmatigheden. Het door het college 
voorgestelde auditteam bestaat uit drie medewerkers van de gemeente Huizen die aan de directie 
rapporteren. De angstcultuur die ervoor heeft gezorgd dat de situatie zo lang heeft kunnen 
voortduren, is de leiding ernstig aan te rekenen. De inhuurkrachten voor de afdeling Openbare 
Werken kosten veel geld en Dorpsbelangen Huizen wil graag van het college weten of zij ook het 
gewenste resultaat hebben. Onafhankelijkheid is in Huizen helaas een onbekend fenomeen wat 
vanavond ook blijkt doordat de waarnemend griffier ook onderdeel is van de organisatie. 
Dorpsbelangen Huizen heeft kennisgenomen van de onderzoeken en wacht de bevindingen van 
de rijksrecherche af. 
 
Mevrouw Prins (VVD) refereert aan het voorbeeld van mevrouw Rebel over de raadsgriffier en 
wijst erop dat dit al sinds ongeveer tien jaar usance is. Hierover zijn nooit eerder opmerkingen 
gemaakt. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat de cultuur nu open en transparant is en dit 
bracht haar ertoe om dit vandaag te melden. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) betreurt het dat een groot deel van de mensen dat zich oprecht en 
integer inzet voor het welzijn van de gemeente ten onrechte wordt geassocieerd met 
sjoemelpraktijken. Het college heeft de raad vanaf het begin steeds geïnformeerd over de stand 
van zaken. Het is goed dat het college heeft gehandeld door de aangekondigde maatregelen en 
dit is ook wat verwacht mocht worden. 
Uit het rapport blijkt dat de teamleider van W&S niet integer en tegen de regels heeft gehandeld, 
maar er is geen sprake van buitensporige zelfverrijking. Hij heeft de zaken bijgehouden in een 
schaduwadministratie en hij heeft meegewerkt aan de onderzoeken. Op basis van het rapport kan 
ook worden vastgesteld dat meerdere personen in de organisatie op de hoogte zijn geweest van 
de gedurende twintig jaar gevolgde werkwijze zonder hierover vragen te stellen. In het rapport zijn 
met name de onderbesteding van budgetten en Wijdagen opvallend. Dit soort ontsporingen zijn 
mogelijk geweest door een falende leiding, maar ook als gevolg van het feit dat anderen het 
kwaad er niet van inzagen of omdat er onvoldoende checks en balances waren. Dit laatste valt 
ook de raad aan te rekenen die nooit aan de accountant heeft gevraagd om een 
steekproefsgewijze controle uit te voeren. Ook heeft de raad niet ingestemd met een voorstel van 
D66 en Dorpsbelangen Huizen in juni van dit jaar om een beheersings- en 
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rechtmatigheidscontrole te doen. Vandaag roept de heer Lekkerkerker de raad op om de taak als 
toezichthouder te intensiveren door veel directer met de accountant samen te werken en een 
minder afhankelijke positie ten opzichte van het college en het ambtelijk apparaat in te nemen. 
Daarnaast vertrouwt hij erop dat het college doorgaat met het verbeteren van de organisatie. Ten 
slotte is het teleurstellend dat het college geen inzage heeft gegeven in de passages van de 
externe hoor- en onderzoekscommissie waardoor er een zweem van geheimzinnigheid rond het 
dossier blijft hangen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) benoemt als een van de belangrijkste conclusies uit het rapport 
dat er sprake is van een niet-integere organisatie. Zij wil ingaan op de verschillende rollen van 
zowel interne als externe betrokkenen. Voor GroenLinks is het onbestaanbaar dat er nog zaken 
worden gedaan met bedrijven die hebben meegewerkt aan de frauduleuze handelingen en zij pleit 
ervoor deze ook bij aanbestedingen langdurig uit te sluiten. Op de vraag over het trekken van 
politieke consequenties heeft het college geantwoord dat hierover niet is gesproken, omdat het is 
geconfronteerd met de situatie en heeft geprobeerd deze zo goed mogelijk op te lossen. Dit is 
begrijpelijk, maar minder logisch is dat politieke consequenties geen onderwerp van gesprek zijn 
geweest. Over de leidinggevende van de teamleider onder wie de frauduleuze handelingen 
hebben plaatsgevonden, wordt niets gecommuniceerd en de vraag is of er ook consequenties zijn 
geweest voor de leidinggevende en zo niet, waarom niet? De wethouder en de 
gemeentesecretaris hebben op verschillende momenten hun waardering voor de klokkenluiders 
uitgesproken en dit is herhaald in de antwoorden op vragen van het CDA van 12 september jl., 
maar geschrapt in de herziene versie vijf dagen later. De reden hiervoor is niet duidelijk. 
GroenLinks spreekt haar waardering uit voor de klokkenluiders die de moed hadden om de 
situatie aan de orde te stellen. Zonder hen had de fraude nog altijd voortgeduurd en het is moeilijk 
te bevatten dat hen nu plichtsverzuim wordt verweten. De medewerkers van de gemeente worden 
bedankt voor hun inzet tijdens deze ingewikkelde en hectische periode en GroenLinks dient 
daarom ook een motie van Trots en Waardering in waarbij de rest van de raad wordt uitgenodigd 
om deze te steunen om raadsbrede steun uit te spreken voor de medewerkers van de gemeente 
Huizen. 
 
De heer Schaap ( Fractie Transparant Huizen) heeft het gevoel dat de cultuur zich langzamerhand 
heeft ontwikkeld waardoor een situatie die al twintig jaar voortduurde op een gegeven moment zo 
uit de hand liep dat klokkenluiders zich gingen melden. De PAV’ers hadden alles veel beter 
moeten controleren en hun constateringen moeten doorspelen aan de toenmalige wethouders. 
Voor de heer Schaap is het belangrijk dat het huidige college de zaken op een zodanige manier 
regelt dat een hiërarchie zoals in het verleden niet meer kan bestaan en dat veel eerder wordt 
geluisterd naar klokkenluiders. Zijn ervaring is dat oud-ambtenaren deze cultuur al langer hebben 
gezien en hij vraagt zich af waarom het niet eerder bekend was bij het college. Het huidige college 
kan eigenlijk niets worden verweten en hij steunt de ingezette verbeteringen waardoor dergelijke 
zaken zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor collegeberaad. 
 
De voorzitter heropent de vergadering voor de beantwoording van het college. 
 
College – eerste termijn 
 
Wethouder Verbeek stelt dat het college van oordeel is dat de juiste maatregelen zijn getroffen. 
Met alle onderzoeken die zijn uitgevoerd en de rapporten die zijn opgeleverd, heeft het college het 
idee een goed beeld te hebben. Zij kan niet garanderen dat een dergelijke situatie zich nooit meer 
zal voordoen. Het college is verantwoordelijk voor de genomen maatregelen en deze 
verantwoordelijkheid wordt niet uit de weg gegaan. Vervolgens gaat de wethouder in op de 
gestelde vragen. Het college is trots op de ambtelijke top en op basis van de bekende feiten en 
omstandigheden heeft het college er vertrouwen in dat deze adequaat heeft gewerkt en ook heel 
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hard werkt aan het herstel van het vertrouwen van de medewerkers. Bij de driekolommenstructuur 
zat Financiën laag in de gesloten organisatie en kwam er weinig naar boven. De ambtelijke top 
heeft deze structuur tweeëneenhalf jaar geleden veranderd waarbij ook de cultuur is aangepakt. In 
een open directiestructuur worden dingen zichtbaar. Op eigen verzoek is de rol van de ambtelijke 
top onder de loep genomen door een externe commissie die heeft geconstateerd dat hier niets is 
voorgevallen. De algemene aanbevelingen zijn door het college vertaald in de maatregelen. In de 
commissie ABM is hier uitgebreid op ingegaan. 
Op dit moment is al een merendeel van de tegoeden terug. Een advocaat houdt zich bezig met 
het resterende deel van ongeveer 200.000 euro. 
De angstcultuur is wellicht ontstaan door de gesloten structuur en de hiërarchie. De wethouder is 
blij dat de klokkenluiders de moed hebben gehad om het probleem aan te kaarten waarop het 
college zowel aan Deloitte als aan de twee onderzoekscommissies de opdracht heeft gegeven om 
de onderste steen boven te krijgen. 
De raad is met het initiatief gekomen om een meldpunt in te stellen om integriteitschendingen 
bloot te leggen. Het is ook belangrijk geweest om te bekijken wat de inwoners van de gemeente 
vinden. De wethouder laat ambtenaren ook de eed of de belofte afleggen en hierdoor wordt er 
stilgestaan bij integriteit. 
De heer Rebel heeft gevraagd naar wat het college vindt. Hierop stelt de wethouder dat de 
rapporten belangrijk zijn geweest om duidelijk te maken dat er iets aan de cultuur gedaan moest 
worden. 
 
De heer Rebel (CDA) verzoekt de wethouder om de vraag wat het college ervan vindt te 
beantwoorden. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat het college boos, teleurgesteld et cetera was, maar het heeft het 
college er vervolgens wel toe gebracht om te handelen. Het had natuurlijk nooit mogen gebeuren 
en zij noemt het schandelijk. 
 
De heer Rebel (CDA) herhaalt zijn vraag. 
 
Wethouder Verbeek heeft geprobeerd te schetsen hoeveel maatregelen het college heeft 
genomen om de beschreven situatie in het rapport in de toekomst te voorkomen. 
 
De heer Rebel (CDA) hoort de wethouder spreken over de gevolgen en de maatregelen die 
worden genomen om de boel te repareren. Hij vraagt wat volgens haar de achterliggende oorzaak 
is en hij heeft aangegeven dat hij denkt dat het ligt aan de cultuur en het gebrek aan controle. 
Deelt de wethouder die conclusies? 
 
Wethouder Verbeek bevestigt dit en zij stelt dat daarom zoveel maatregelen door de ambtelijke 
top, gesteund door het college, zijn genomen die de cultuur zodanig veranderen dat er een veilig 
werkklimaat ontstaat waarin mensen elkaar durven aan te spreken. Uit het feit dat er 
klokkenluiders zijn geweest, blijkt dat zij op hebben durven staan. Openheid en transparantie zijn 
kernbegrippen waarvan op allerlei manieren wordt geprobeerd deze tot stand te brengen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt waaruit blijkt dat de cultuur is veranderd. 
 
Wethouder Verbeek verwijst naar haar mededelingen. 
 
Mevrouw Prins (VVD) leest hier niets in over hoe medewerkers de andere cultuur ervaren. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat er een heel proces gaande is. Zij heeft zojuist uitgelegd hoe de 
ambtelijke top er uitziet, hoe er wordt gewerkt aan openheid, transparantie en integriteit. Er is een 
auditcommissie ingesteld die bijvoorbeeld steekproefsgewijs door alle afdelingen heen kijkt naar 
hoe het met aanbestedingen gaat. 
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Mevrouw Prins (VVD) ziet nog steeds een afdeling Bestuur zitten op de eerste etage, een heel 
gesloten schil. Waarom zit deze niet middenin de organisatie? Zij voelt nog steeds dezelfde 
afstand. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) heeft de wethouder horen zeggen dat er al vier jaar geleden een 
aanzet is gegeven tot de cultuurverandering. Is deze verandering nog niet compleet en worden er 
nog extra maatregelen genomen? 
 
Wethouder Verbeek noemt het een continu proces. Zaken als integriteitstrainingen blijven continu 
uitgevoerd worden en deze worden ook aan nieuwe medewerkers gegeven. 
De geslotenheid waar mevrouw Prins aan refereert, herkent ze niet. De deuren staat altijd open 
en zij ziet medewerkers door het hele gemeentehuis. Dienstverlening is belangrijk en de cursus 
dienend leiderschap is voor iedereen en niet alleen voor het hoge echelon. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) denkt dat het nu belangrijk is om te werken aan de angstcultuur, 
zodat mensen zich vrij voelen om meldingen te doen. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat de herziening van de beantwoording van de vragen van het CDA 
geen fraai proces was en hiervoor biedt zij haar verontschuldigingen aan. Het college vond echter 
achteraf dat het geen positie had bij het al dan niet stellen van raadsvragen. De vragen zijn 
teruggenomen in het B&W-overleg en hierop is gemeend een nuance in de beantwoording aan te 
brengen. Dit doet niets af aan de trots voor het apparaat. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft gevraagd waarom er een alinea is geschrapt. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat er signalen waren van commentaar op de door het college 
geformuleerde teksten en dit is in het college heroverwogen. In de herziene versie is onderscheid 
gemaakt tussen de feitelijke beantwoording van de CDA-vragen en een algemene inleiding die 
meer recht doet aan de verhouding tussen raad en college. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft nog steeds geen antwoord ontvangen op de vraag of het 
geen tijd is dat de wethouder haar politieke verantwoordelijkheid neemt en de hiërarchische 
leidinggevende zijn verantwoordelijkheid neemt. 
 
Wethouder Verbeek heeft in haar inleiding gezegd dat het college zich verantwoordelijk voelt en 
deze verantwoordelijkheid ook niet schuwt. Het is onderdeel geweest van het coalitieakkoord. 
Wellicht kan mevrouw Rienstra haar vragen aan mevrouw Prins stellen die aanwezig is geweest 
bij de formatie. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wijst erop dat de wethouder wordt aangesproken en 
noemt het kort door de bocht om naar een raadslid te verwijzen. 
 
Mevrouw Verbeek zegt dat het college direct heeft gemeend de zaak te moeten aanpakken. De 
verantwoordelijkheid wordt ten volle genomen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) heeft nog geen antwoord gehoord op haar tweede vraag. 
 
Wethouder Verbeek is hier bij de beantwoording van mevrouw Prins op ingegaan. 
Het meldpunt is voorgesteld door de raad en het college steunde dit idee om een zo breed 
mogelijk onderzoek te doen naar integriteitsschendingen. Dit meldpunt is een aantal maanden 
open geweest om burgers de kans te geven om meldingen te doen en signalen af te geven. De 
commissie had de opdracht deze meldingen integraal te bekijken. In de meldingen zag de 
commissie geen aanleiding om te veronderstellen dat hier sprake was van integriteitsschending 
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en vond actie daarom niet noodzakelijk. Het college is daarom geadviseerd om de meldingen voor 
kennisgeving aan te nemen. Als er wel integriteitsschending was verondersteld, zou dit 
vanzelfsprekend worden onderzocht. Bij vaststelling zijn er meerdere consequenties die variëren 
van een schriftelijke berisping tot strafontslag. Wanneer er sprake is van - in rechte vastgesteld- 
verwijtbaar handelen, kan de gemeente aansprakelijk zijn voor de geleden schade. De meldingen 
zijn conform de wens van de commissie anoniem. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt of de indieners van de meldingen een uitslag van de 
commissie hebben ontvangen. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat het college in het kader van de anonimiteit niet heeft 
gecommuniceerd en de commissie heeft hier ook geen opdracht toe gekregen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) denkt dat het wel goed is om mensen te antwoorden dat hun 
melding is ontvangen en niet ontvankelijk is verklaard. 
 
Wethouder Verbeek kan dit aan de commissie voorleggen. 
Het college zal geen onderzoek laten doen naar het lek naar de media. Een dergelijk onderzoek 
zou heel veel geld kosten en het idee is dat het niet tot resultaat zal leiden. 
 
De heer Rebel (CDA) begrijpt dat niet duidelijk is waar het vandaan komt. Daarom zou de 
opdracht ook zijn om dit uit te zoeken. Zijns inziens is het belangrijk om dit te doen, omdat het 
onacceptabel is dat dergelijke informatie lekt. De meest eenvoudige manier is om aangifte te 
doen. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat een onderzoek zin zou hebben als de indruk bestond dat het iets zou 
kunnen opleveren en die indruk heeft het college niet en wil er daarom geen duur onderzoek aan 
wijden. Vanzelfsprekend is zij het met de heer Rebel eens dat het laakbaar is om informatie te 
lekken. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) zegt dat er steeds wordt gesproken over integriteit en het is 
duidelijk dat iemand in het gemeentehuis heeft gelekt en dat maakt het een integriteitskwestie. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt het onverteerbaar dat niet bekend is wie het is geweest. Het 
heeft ook te maken met cultuur. Het levert toch ook een onveilig gevoel op voor medewerkers als 
er wel door iemand uit de organisatie kan worden gelekt, maar niet bekend is door wie? 
 
Wethouder Verbeek wijst erop dat het niet bekend is of het uit deze organisatie komt. Het kan ook 
ergens anders vandaan komen. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of de wethouder kan toelichten waar het nog meer vandaan kan 
komen. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat het niet bekend is waar het lek vandaan komt. Het college is niet van 
zins om het onderzoek te doen, maar het is aan de raad om een ander standpunt in te nemen. 
 
De heer Rebel (CDA) vraagt of de wethouder zijn mening deelt dat de informatie uit dit huis moet 
zijn gelekt. 
 
Wethouder Verbeek zegt dat er in het gemeentehuis al ongeveer driehonderd mensen werken en 
zij kennen ook weer heel veel mensen. De vraag is waar moet worden begonnen met zoeken. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) verzoekt de wethouder een concreet antwoord te geven op de 
vraag van de heer Rebel. 
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Wethouder Verbeek weet niet waar het lek vandaan komt. 
 
De heer Rebel (CDA) heeft de wethouder gevraagd aangifte te doen. Dit kost geen geld, maar 
hiermee wordt wel het signaal afgegeven dat lekken niet wordt beloond met niets doen. 
 
Wethouder Verbeek stelt dat wanneer de raad vindt dat er aangifte moet worden gedaan, dit zal 
worden gedaan. 
 
De voorzitter schorst de vergadering ter voorbereiding van de tweede termijn. 
 
De voorzitter heropent de vergadering voor de tweede termijn. 
 
Raad – tweede termijn 
 
Mevrouw Prins (VVD) wil verbetermaatregelen zien waarover heel frequent met de raad 
afgestemd zou moeten worden. De wethouder meent dat zij op de goede weg is en daarom is het 
de vraag hoe zij deze maatregelen zichtbaar en concreet gaat maken voor de raad. Mevrouw 
Prins hoopt verder dat de wethouder het vertrouwen naar de raad zal herstellen. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft gehoord dat het college alle vertrouwen heeft in de top van de 
organisatie en hij hoort graag waarop dit vertrouwen is gebaseerd. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt de wijze van beantwoording en de reflectie van het college 
erg moeizaam. Als het college de cultuurverandering daadwerkelijk wil uitvoeren, vraagt dit om 
een daadkrachtige aanpak van de verbetermaatregelen. 
 
De heer Rebel (CDA) constateert dat er raadsbreed grote zorgen zijn rond de cultuur in het 
gemeentehuis. Het college is ervan overtuigd dat de voorgestelde aanpak helpt de cultuur te 
veranderen, maar ook hij is benieuwd naar de concrete resultaten van het plan van aanpak en 
verzoekt deze aan de raad te rapporteren. 
De opmerking over het onderzoek naar lekken dat te duur zou zijn en daarom niet ter hand wordt 
genomen, is te kort door de bocht. Het is belangrijk dat wordt getoond dat er een afweging is 
gemaakt voorafgaand aan de beslissing. 
 
De heer Bource (SGP) sluit zich aan bij de vraag of er voldoende verbetermaatregelen worden 
genomen en of deze voldoende effectief zijn. 
Het is begrijpelijk dat het moeilijk is om erachter te komen waar het lek zit, maar het is wel 
belangrijk om een protocol te ontwikkelen waarin duidelijk wordt gemaakt dat het wenselijk is. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat de nieuwe structuur slechts kort geleden in gang is 
gezet en zij is benieuwd welk effect dit in de toekomst zal hebben. Daarom verzoekt zij het college 
om een regelmatige rapportage aan de raad zodat het effect kan worden gevolgd. Dit is ook 
belangrijk om te zien dat voor de ambtenaren de cultuur dermate is veranderd dat ze zich vrij 
voelen om zich uit te spreken en op deze manier kunnen inwoners er ook kennis van nemen. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) is buitengewoon teleurgesteld over de vage, weinig concrete 
beantwoording door de wethouder. Op basis hiervan heeft GroenLinks er geen vertrouwen in dat 
de basis op orde komt onder de politieke verantwoordelijkheid van deze wethouder. GroenLinks 
dient daarom een motie van wantrouwen in. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) vindt dat de leiding ernstig heeft gefaald door de 
angstcultuur jarenlang in stand te laten blijven. Dit is verwijtbaar en niet bevorderlijk geweest voor 
de werksfeer en de motivatie van de werknemers. Dorpsbelangen Huizen kan de trots op de 
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medewerkers waarover wordt gesproken in de motie van GroenLinks van harte ondersteunen. 
Ook moet men trots zijn op de medewerkers die aan de orde hebben gesteld dat de 
leidinggevende had gefaald. Dorpsbelangen Huizen heeft ook veel waardering voor de 
medewerkers die zich onder zeer moeilijke omstandigheden maximaal blijven inzetten voor de 
Huizer samenleving. 
 
De voorzitter schorst voor collegeberaad. 
 
De voorzitter heropent de vergadering voor de tweede termijn van het college. 
 
College – Tweede termijn 
 
Wethouder Verbeek zal de raad meenemen in de genomen maatregelen en er zal periodiek 
worden gerapporteerd over de effecten van de maatregelen. 
De oproep om aangifte te doen van het lekken, zal onderzocht worden. Ook zal worden 
nagedacht over een protocol over hoe in voorkomende gevallen slagvaardig kan worden 
gereageerd. 
Motie M1 kan het college volledig ondersteunen. 
Motie M2 is ter besluitvorming van de raad. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) heeft de voorzitter horen zeggen dat het raadsvoorstel in 
stemming zal worden gebracht, maar dit ligt voor ter kennisgeving. Dorpsbelangen Huizen heeft 
hier kennis van genomen en zal geen deel nemen aan een stemming hierover. 
 
De voorzitter zal het voorstel met de twee punten ter kennisgeving in stemming brengen om 
vervolgens de twee moties in stemming te brengen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) vindt kennisnemen van te beperkt, omdat het resultaat van belang 
is. De ChristenUnie gaat er vanuit dat de genomen maatregelen effectief zullen zijn. Met dat in het 
achterhoofd stemt de ChristenUnie in met het kennisnemen van de rapportages. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) vindt het teleurstellend dat na een dergelijk duur onderzoek 
geen concrete voorstellen worden neergelegd. Leefbaar Huizen zal tegen stemmen. 
 
De heer Lekkerkerker (D66) zegt dat D66 kennis heeft genomen van alle gebeurtenissen, hiervan 
is geschrokken en zich verantwoordelijk voelt. Er zal vinger aan de pols worden gehouden wat 
betreft de maatregelen en D66 stemt in met de kennisneming. 
 
Mevrouw Prins (VVD) meent dat ondanks dat alles heel dun is naar de mening van VVD, het 
voorstel wordt aangenomen als kennisneming. De twijfels over de verbeteropgave zijn nog niet 
weggenomen, maar zij gaat er vanuit dat de wethouder met een heel goede rapportage komt 
waarin de verbetermaatregelen duidelijk worden. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat de PvdA kennis neemt van het voorstel. Hij houdt de 
wethouder eraan dat er in de toekomst concrete effecten zichtbaar zullen zijn van alle 
maatregelen en hij gaat er vanuit dat dit in orde komt. 
 
De heer Rebel (CDA) neemt kennis van de rapportage met twee kanttekeningen. De eerste is de 
toezeggingen van de wethouder op het gebied van de rapportage en de acties met betrekking tot 
het lekken. Het tweede is dat er inzake de cultuur nog een hoop werk te doen is. 
 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) neemt kennis van het rapport, maar de zojuist ingediende motie 
van wantrouwen staat hier haaks op en dit betekent dat GroenLinks tegen zal stemmen. 
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De heer Bource (SGP) noemt kennisnemen een neutrale term die gezien de hele discussie wat 
gelaten overkomt. Hij kijkt uit naar de verbetermaatregelen en de mate van effectiviteit daarvan. 
Hij spreekt zijn vertrouwen uit in het college. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) kan meegaan in het voorstel. 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel is aangenomen met 21 stemmen voor en de stemmen 
van Leefbaar Huizen en GroenLinks tegen. 
 
Motie M1 GroenLinks: Trots en Waardering 
 
Overwegende: 
- dat de wethouder en de gemeentesecretaris in de Gooi en Eemlander in een artikel van 

31 augustus 2018 hebben verklaard “verschrikkelijk trots te zijn op de klokkenluiders die het 
gedrag van de hun leidinggevende aan de kaak hebben gesteld. 

- dat in de beantwoording van het college van de vragen van de fractie van het CDA inzake de 
perspublicatie van 12 september 2019 het college onder meer staat vermeld: “En dat u — net 
als wij- trots bent op onze medewerkers die zich ook onder moeilijke omstandigheden 
maximaal blijven inzetten voor de Huizer samenleving. Dat doen zij ook in deze ingewikkelde 
tijd, waarin zij in toenemende mate onderwerp van het politieke debat gemaakt worden.”. 

- dat in de herziene versie van de beantwoording van bovengenoemde vragen de passage over 
de waardering voor de medewerkers van de gemeente Huizen geheel is verdwenen. 

- dat medewerkers die het gedrag van hun leidinggevende aan de kaak hebben gesteld 
plichtsverzuim wordt toegerekend maar dat dit niet wordt bestraft wegens het ontbreken van 
verwijtbaarheid. dat hiermee de indruk gewekt zou kunnen worden dat er geen waardering is 
voor de klokkenluiders en de overige medewerkers van de gemeente Huizen. spreekt als zijn 
mening uit: 
1. Trots te zijn op de medewerkers die het gedrag van hun leidinggevende aan de orde 
hebben gesteld. 
2. Zeer veel waardering te hebben voor de medewerkers die zich onder moeilijke 
omstandigheden maximaal hebben blijven inzetten voor de Huizer samenleving. 
 

Mevrouw Prins (VVD) heeft haar trots over de medewerkers in haar bijdrage al uitgesproken en 
vindt de motie eigenlijk overbodig. VVD zal er echter wel mee instemmen, met de kanttekening 
dat er twijfels zijn bij de ambtelijke top. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zegt dat D66 ook in de eerste termijn duidelijk heeft aangegeven dat 
er zeer veel waardering is voor alle ambtenaren. Juist daarom is deze motie overbodig en stemt 
D66 er niet mee in. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) heeft een beetje dubbel gevoel bij de motie. Enerzijds wordt deze 
discussie gevoerd omdat het niet altijd goed is gegaan, maar zoals in de eerste termijn al 
aangegeven, hebben zeer veel ambtenaren uitstekend werk gedaan. Er is voor de PvdA geen 
motie nodig om dit te bevestigen en de PvdA zal daarom niet instemmen met de motie. 
 
De heer Rebel (CDA) denkt dat duidelijk is dat het CDA pal staat voor het werk van de 
ambtenaren en veel waardering heeft voor hun werk. Hij herkent zich in het dubbele gevoel van 
de heer Van der Pas. De motie is niet alleen overbodig, maar de PvdA kan zich ook niet vinden in 
de laatste overweging dat de indruk zou kunnen zijn gewekt dat er geen waardering is voor de 
medewerkers. De PvdA zal derhalve niet instemmen met de motie. 
 
De heer Bource (SGP) heeft zijn waardering in zijn bijdrage benadrukt voor de ambtenaren en de 
klokkenluiders en de wethouder heeft dit ook gedaan. Hoewel hij het gevoel van de motie 
ondersteunt, heeft hij er geen behoefte aan. 
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De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) heeft geen behoefte aan de motie. Hoewel er veel mensen 
uitstekend werk verrichten, geldt dit niet voor iedereen. Het rapport heeft deze twijfel niet kunnen 
wegnemen en Leefbaar Huizen zal de motie daarom niet steunen. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) schaart zich achter de bijdrage van 
De heer De Bruijn en zal daarom tegen de motie stemmen. 
 
De voorzitter concludeert dat motie M1 wordt verworpen met 14 stemmen tegen en de stemmen 
van GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen, VVD en ChristenUnie voor. 
 
Motie M2 GroenLinks: Motie van Wantrouwen 
 
Overwegende 
 
- dat de politieke consequenties van de integriteitsschendingen geen onderdeel zijn geweest 

van de discussie binnen het college van burgemeester en wethouders 
- dat de wethouder die verantwoordelijk is voor Wijkbeheer en Service, alsmede personeel en 

organisatie in haar portefeuille heeft, wel degelijk de politieke verantwoordelijkheid draagt voor 
misstanden, ook als die in het verleden hebben plaatsgevonden. 

- dat de klokkenluiders die de misstanden bij de afdeling Wijkbeheer en Service aan de kaak 
hebben gesteld, plichtsverzuim wordt verweten, maar de leidinggevende buiten schot zijn 
gebleven. 

 
Wij spreken uit het vertrouwen op te zeggen in de portefeuillehouder Personeel en Organisatie. 
 
Mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) wil de wethouder nog een kans geven om te bewijzen 
dat de maatregelen voldoende effectief zijn. Dorpsbelangen Huizen zal wel vinger aan de pols 
houden. 
 
Mevrouw Prins (VVD) stelt dat de VVD niet overtuigd is dat de motie op dit moment een 
toegevoegde waarde heeft, omdat er stappen in de goede richting worden gemaakt. De VVD zal 
de motie niet steunen. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) pleit voor een daadkrachtig voorgaan in deze cultuurverandering. 
Dit geldt zowel voor de ambtenaren als voor het college. De wethouder heeft toegezegd dat de 
raad betrokken wordt bij de uitvoering van het proces. Op dit moment ziet de ChristenUnie niet 
voldoende aanleiding om de wethouder haar werk te laten stoppen, maar wil juist dat het werk 
wordt opgepakt. De ChristenUnie steunt de motie niet. 
 
De heer Bource (SGP) heeft het vertrouwen in het college al uitgesproken waarmee duidelijk is 
dat hij de motie niet zal steunen. Hij kijkt uit naar de effectiviteit van de verbetermaatregelen en hij 
vertrouwt erop dat de wethouder de raad hiervan op de hoogte houdt. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) stelt dat de wethouder een erfenis heeft gekregen en vervolgens 
maatregelen heeft genomen. Zij heeft toegezegd de raad mee te nemen in de effecten van deze 
maatregelen. Hoewel nog niet alle twijfel is opgelost, is er vertrouwen dat de wethouder met de 
toezeggingen de klus zal kunnen klaren. 
 
De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vindt niet dat de wethouder volledige 
verantwoordelijkheid kan worden toegerekend met de confrontatie van deze erfenis. Wel vindt hij 
dat de directie naar haar eigen verantwoordelijkheid moet kijken en hier wellicht consequenties uit 
moet trekken. 
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De heer Rebel (CDA) zegt dat het CDA de motie niet zal steunen. De maatregelen worden 
doorgevoerd, de wethouder heeft toegezegd de raad te informeren over de effecten hiervan. Het 
CDA verwacht dat hier verbeteringen uit zullen voortkomen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) zal de motie ook niet steunen. De wethouder heeft de cultuuromslag 
ingezet en D66 wacht de rapportage af en zal nadrukkelijk controle blijven uitoefenen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) verzoekt om een hoofdelijke stemming en stelt dat de 
wethouder wel heeft aangegeven waar het fout zit en wat de verbetermaatregelen zijn. De raad 
heeft echter zoveel moeite moeten doen om haar deze uitspraken te laten doen en woorden en 
actie zijn niet hetzelfde. Leefbaar Huizen zal voor de motie stemmen. 
 
De voorzitter concludeert na een hoofdelijke stemming dat motie M2 is verworpen met 21 
stemmen tegen en de stemmen van GroenLinks en Leefbaar Huizen voor. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter verzoekt om een moment van stilte en schorst de vergadering om 00.15 uur. 

 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2019 
 
 
 
 
 
      De voorzitter,      De raadsgriffier, 


