Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 12 maart 2020
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
23.15 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
25 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)
•

VVD-fractie:
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

•

GroenLinks-fractie:
mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn (fv), mw. M. Terlouw

•

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

•

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)

Voorzitter en griffier
• N. Meijer, voorzitter
• J. Veenstra, raadsgriffier
Wethouders:
R.G. Boom , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher

Afwezig:
mw. M.N. Leeuwin (PvdA), mw. M.E. Lemmens (GroenLinks)
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Opening en mededelingen
• De voorzitter opende de vergadering en verzocht de aanwezigen om een moment van
bezinning.
• Hij meldde dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Leeuwin (PvdA) en
mevrouw Lemmens (GroenLinks).
2. Vaststelling agenda
• De heer Ribberink (VVD) diende, mede namens zijn fractie en de fracties van Leefbaar Huizen
en Dorpsbelangen Huizen, een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag in over “Minimale
afstand windturbines tot woningen”. De motie is toegevoegd onder aanvullend agendapunt
13.
• Mevrouw Van Deutekom (CDA) diende een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag in
over “Subsidiëring evenement op Bevrijdingsdag”. De motie is toegevoegd onder aanvullend
agendapunt 14.
• De heer Van der Pas (PvdA) meldde, dat de omschrijving van agendapunt 5.5 in de
vergaderapp niet juist is. Hij wees erop dat het niet gaat om raadsvragen over
brandveiligheid van zorgcomplexen maar om brandveiligheid van woningen die geen deel uit
maken van een zorgcomplex. (Noot griffier: de omschrijving is tijdens de vergadering nog
aangepast).
• Aldus gewijzigd is de agenda vastgesteld.
3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 13 februari 2020
• Ongewijzigd vastgesteld.
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 13 februari 2020
• De notulen zijn vastgesteld met inachtneming van de volgende door mevrouw Leeuwin
(PvdA) voorgestelde wijziging (wijziging onderstreept):
Op bladzijde 2 bij agendapunt 4.1 “Ingekomen stukken rubriek A voor kennisgeving
aannemen” is het zinsdeel “Mevrouw Leeuwin (PvdA) verzoekt om brief A23……………”
gewijzigd in: “Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) verzoekt om brief A23…………”.
4. Ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken Is vastgesteld met inachtneming van de volgende
wijzigingen.
•
•

•

Rubriek A (voor kennisgeving aannemen):
Op voorstel van de heer Doorn (ChristenUnie) is besloten om brief A1 (brief van Vereniging
Stadswerk Nederland over “Landelijk kennis- en praktijknetwerk invasieve exoten”) over te
hevelen naar rubriek C (= laten afhandelen door het college).
Op voorstel van de heer Van der Pas (PvdA) is besloten is om brief A6 (brief van
Huurdersbelangenvereniging De Alliantie Gooi en Vechtstreek”) over te hevelen naar rubriek
D (= schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de
antwoordbrief).
Op voorstel van de heer Doorn (ChristenUnie) is besloten om brief A10 (brief van RLG
Nederland over “Bestemming voor leegstaande locatie voor Real Life Gaming”) over te
hevelen naar rubriek C (= laten afhandelen door het college).

2

•

•

Rubriek C (laten afhandelen door het college)
Op voorstel van de heer Bource (SGP) is besloten is om brief C1 (brief van N. van Teeffelen
over “Aanpak zwerfvuil rondom vuilcontainers Huizermaatweg thv 18 t/m 40”) over te
hevelen naar rubriek D (=schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een
kopie van de antwoordbrief).
Op voorstel van mevrouw Prins (VVD) is besloten om brief C2 (brief van E. de Kroon over
“Opruimen rondom de Aanloophaven”) over te hevelen naar rubriek E (= behandelen in de
commissie, waarna de commissie via de lijst van ingekomen stukken voor de raad advies
geeft over de uiteindelijke wijze van afdoening), met daarbij het verzoek aan het college om
voor de commissiebehandeling met een notitie te komen over de aanpak van de
problematiek zoals die in de brief wordt geschetst.

5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en de
burgemeester
5.1 Beantwoording van het college op de raadsvragen van de heer R. Woudsma (CDA) over de
veiligheid van de zorgcomplexen in Huizen.
• Voor kennisgeving aangenomen.
5.2 Beantwoording van het college op de raadsvragen van de heer B. Schaap (Transparant
Huizen) over theaterzaal Huizen
• Samen met de beantwoording van in de vergadering gestelde aanvullende vragen voor
kennisgeving aangenomen.
5.3 Beantwoording van het college op de raadsvragen van mevrouw M. van den Berge
(GroenLinks) over de knelpunten rondom thuiswonende ouderen
• Samen met de beantwoording van in de vergadering gestelde aanvullende vragen voor
kennisgeving aangenomen.
Noot griffier:
Bij de behandeling onder agendapunt 5.3 van de collegebeantwoording van de schriftelijke
vragen en de aanvullend in de vergadering gestelde mondelinge vragen, kwam aan de orde of
naar aanleiding van de schriftelijke/mondelinge beantwoording van raadsvragen ook debat mag
worden gevoerd of dat alleen volstaan moet worden met het stellen van aanvullende vragen. Op
verzoek van de heer Rebel (CDA) zal dit een punt van bespreking zijn in de eerstvolgende
vergadering van het raadspresidium.
5.4 Beantwoording van het college op de raadsvragen van mevrouw M. Terlouw (ChristenUnie)
over rapport “Aanjager respijtzorg”
• Samen met de beantwoording van in de vergadering gestelde aanvullende vragen voor
kennisgeving aangenomen.
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Toezegging wethouder Hoelscher
o Het “Plan van aanpak mantelzorg” zal aan de commissie Sociaal Domein ter bespreking
worden voorgelegd.
5.5 Beantwoording van het college op de raadsvragen van de heer Van der Pas (PvdA) over
brandveiligheid woningen die geen deel uit maken van een zorgcomplex
• Samen met de beantwoording van in de vergadering gestelde aanvullende vragen voor
kennisgeving aangenomen.
Toezegging wethouder Hoelscher
o De commissie Sociaal Domein zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van het
gesprek met de woningcorporaties, waarnaar verwezen wordt onder punt 2 van het
schriftelijk antwoord en welk gesprek nog voor de zomer zal plaatsvinden, over het
verbeteren van brandveiligheid van de woningen van minder zelfredzame bewoners.
6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen
• De Heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) herhaalt nog eens het verzoek van een juiste weergave
in het overzicht van de motie beter begroten, en overhandigt daartoe nog maar eens de
betreffende motie aan de voorzitter.
• Het overzicht is voor kennisgeving aangenomen.
7. Hamerstukken
7.1 Definitieve verklaring van geen bedenkingen Huizer-Maatjes
• Conform voorstel besloten.
8. Initiatiefvoorstel Cultuurnota 2020-2023
• Conform voorstel besloten.
• De fractie van Dorpsbelangen Huizen wenste aangetekend te hebben, dat men tegen
beslispunt 2a heeft gestemd.
Intermezzo
o Na afronding van de besluitvorming was er een kort muzikaal intermezzo waarbij door
Jelle Bartlema, met ondersteuning van de overige leden van de raadswerkgroep die het
initiatiefvoorstel heeft uitgebracht en met begeleiding op gitaar door Ernst van der Sloot,
het lied “Het dorp” van Wim Sonneveld ten gehore werd gebracht.
o Na afloop van het muzikaal intermezzo reikte de burgemeester namens de raad bloemen
uit aan alle leden van de raadswerkgroep en de ambtelijke ondersteuning, als blijk van
waardering voor hun bijzondere inzet gedurende het proces van totstandkoming van de
initiatiefnota.
9. Subsidieregeling woningisolatie Huizen
• De heer Doorn (ChristenUnie) meldde bij dit agendapunt, dat hij als belanghebbende bij de
regeling zich zal onthouden van deelname aan de beraadslagingen en de stemming.
• Conform voorstel besloten (met de aantekening dat de heer Doorn niet deelnam aan de
stemming).
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10. Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen
• Conform voorstel besloten.
Toezegging
o Op een daartoe strekkende vraag van de heer Doorn (ChristenUnie) zegde wethouder
Rebel toe, dat hij het college bij het vaststellen van de “Subsidielijst”, wat volgens de
regeling een bevoegdheid van het college is, zal voorstellen om ook de radiatorventilator
toe te voegen aan de maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie.
11. Aanpak waterplantenoverlast in Gooimeer Oost
• Bij de behandeling van dit voorstel is door de heer Meijerman (VVD), mede namens zijn
fractie, een amendement (A1) ingediend, dat de volgende wijziging behelst van het
voorgestelde besluit:
het zinsdeel: “……..en de komende twee jaar in totaal € 30.000 beschikbaar te stellen
(€ 15.000 jaarlijks) voor de hiervoor benodigde extra ambtelijke capaciteit.” wordt vervangen
door de volgende tekst: “……..en de komende twee jaar Huizen in de landelijke werkgroep
laten vertegenwoordigen door een directie- of collegelid.”.
Het amendement A1 is verworpen met 18 stemmen tegen en 6 voor. Tegen stemden de
fracties van CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, SGP en Transparant
Huizen en de heer Driessen van Dorpsbelangen Huizen. Voor het amendement stemde de
VVD-fractie. Bij de stemming was mevrouw Rebel van Dorpsbelangen Huizen afwezig.
• Vervolgens is conform voorstel besloten.
Toezegging
o Wethouder Verbeek zegde op een daartoe strekkende vraag van de heer Meijerman
(VVD) toe, dat onderzocht zal worden of het mogelijk is om proefvak 1 te vergroten tot
het hele gebied tussen Oude Haven en Aanloophaven, en dat daarover uiterlijk bij de
voorjaarsnota een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd.
12. Vragenuur
• Wethouder Verbeek beantwoordde een vraag van de heer Schröder (D66) en een
aanvullende vraag van mevrouw Prins (VVD) over vervanging banieren aan de Havenstraat.
• Wethouder Rebel beantwoordde vragen van de heer Gencer (PvdA) over de zaterdagmarkt.
13. Motie M1 betreffende “Minimale afstand windturbines tot woningen”
• De motie is ingediend door de heer Ribberink (VVD), mede namens zijn fractie en de fracties
van Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen Huizen, en behelst de volgende opdracht aan het
college:
1. aan de RES-regio door te geven dat de zoekgebieden voor windenergie binnen de
gemeente Huizen worden voorzien van bufferzones van 600 meter om woningen waar
geen windturbines geplaatst mogen worden;
2. ook met de buurgemeenten te bespreken om de 600 meter grens bij de gemeentelijke
grenzen in acht te nemen;
3. de bufferzones te verwerken in de omgevingsvisie voor Huizen.
• De motie is aangenomen met 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor de motie
stemden de fracties van VVD, CDA, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en Transparant
Huizen. Tegen de motie stemden de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP.
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14. Motie M2 betreffende “Subsidiëring evenement op Bevrijdingsdag”
• De motie is ingediend door mevrouw Van Deutekom (CDA), en behelst aanvankelijk de
volgende opdracht aan het college:
1. de aanvraag van de Rotary Club Huizen Gooimeer voor een subsidie van € 2.500 voor een
evenement op Bevrijdingsdag ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid te honoreren;
2. de subsidie ten laste te brengen van het budget nieuwe evenementen, welk budget
middels deze motie wordt verhoogd met € 2.500 ten laste van de voor de uitvoering van
het collegeprogramma geoormerkte middelen in de egalisatiereserve;
Naar aanleiding van de beraadslagingen over de motie is opdracht aan het college (het
dictum) door de indienende fractie als volgt aangepast:
o in gesprek te gaan met de Rotary Club Huizen Gooimeer voor een subsidie van € 2.500
voor een openbaar en vrij toegankelijk evenement op Bevrijdingsdag ter gelegenheid van
75 jaar vrijheid, en hierover terugkoppeling te geven aan de raad.
• De aldus aangepaste motie is vervolgens aangenomen met 23 stemmen voor en 2 stemmen
tegen. Voor de motie stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar
Huizen, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen. Tegen de motie stemde de fractie van
Dorpsbelangen Huizen.
Sluiting
• Na een moment van rust gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 23.15
uur.
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