Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 12 mei 2020
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
21.05 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen en via Microsoft Teams

Aanwezig:
26 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, M.N. Leeuwin

•

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

•

ChristenUnie-fractie:
W. Doorn (fv)

•

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, 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:
G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher

Afwezig:
•

mw. M. Terlouw (ChristenUnie) en wethouder Boom
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opende de vergadering en verzocht de aanwezigen om een moment van rust en
bezinning.
Hij meldde dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Terlouw.
Nadat de voorzitter woorden heeft uitgesproken ter nagedachtenis van oud-raadslid en oudwethouder en oud-raadslid mevrouw Annemieke Visscher-Fijnvandraat en oudraadslid/lijstopvolgers de heer Bert de la Mar, nam de raad een moment van stilte in acht.
2. Vaststelling agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
3.1 Doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek
De voorzitter wees erop dat de behandeling een voortzetting betreft van de behandeling van dit
voorstel in de raadsvergadering van 16 april jl., en dat nadien nog een onderzoeksrapportage
met begeleidende brief van het college is verschenen en er een commissievergadering heeft
plaatsgevonden waarin vragen gesteld konden worden over deze rapportage.
Bij de behandeling is door mevrouw Van Werven (D66), mede namens haar fractie en de fracties
van PvdA, GroenLinks, ChrsitenUnie, SGP en Transparant Huizen, een amendement (A1)
ingediend, dat de volgende wijziging van het door het college voorgestelde beslispunt 2 bevat
(wijziging dikgedrukt) :
“2. Bij het algemeen bestuur als wens indienen dat het wagenpark ten behoeve van het
doelgroepenvervoer versneld bestaat uit geëlektrificeerde of op andere groene brandstof
rijdende vervoersmiddelen, waardoor uitstoot van fijnstof en koolstofdioxide én geluidshinder
beperkt wordt, en voor het overige geen wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien
van het ‘Ontwerpbesluit doelgroepenvervoer Regio Gooi en Vechtstreek’ (bijlage 2)”.
Na hoofdelijke stemming is het amendement met 24 stemmen voor en 2 tegen aanvaard. Voor
het amendement stemden: mevrouw Van Deutekom, de heer Ribberink, mevrouw Lemmens, de
heer Gencer, mevrouw Van der Kleij, mevrouw Van den Berge, de heren Doorn en Lekkerkerker,
mevrouw Prins, de heren Koning en Bource, mevrouw Rienstra, de heer Van der Pas, mevrouw
Leeuwin, de heren Bartlema, De Bruijn, Woudsma, Schröder, de heer Van Klink, mevrouw Van
Werven en de heren Schaap, Meijerman, Rebel en Holtslag. Tegen het amendement stemden de
heer Driessen en mevrouw Rebel.
Vervolgens is na een hoofdelijke stemming in meerderheid, 17 stemmen voor en 9 tegen,
conform het o.g.v. amendement A1 gewijzigde voorstel besloten. Voor het voorstel stemden:
mevrouw Van Werven, de heer Schaap, mevrouw Lemmens, de heer Gencer, mevrouw Van der
Kleij, mevrouw Van den Berge, de heren Doorn en Lekkerkerker, de heren Koning, Bource en
Driessen, mevrouw Rienstra, de heer Van der Pas, mevrouw Leeuwin, de heer De Bruijn, de heer
Schröder, mevrouw Rebel. Tegen het voorstel stemden: de heren Meijerman, Rebel en Holtslag,
mevrouw Van Deutekom, de heer Ribberink, mevrouw Prins en de heren Bartlema, Woudsma en
Van Klink.
De in de raadsvergadering van 16 april jl. door de heer Bartlema, mede namens zijn fractie en de
fracties van CDA en D66, ingediende motie (M1) werd door de indieners ingetrokken.
Bij de behandeling is door de heer Doorn (ChristenUnie) een motie (M2) ingediend, dat de
volgende opdracht aan het college bevat:
1. in samenwerking met het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek verschillende
governancemodellen voor de BV Vervoer ui te werken, zoals een Raad van Commissarissen,
een “one tier” board, etc.;
2. op grond hiervan een gezamenlijk besluit te nemen dat beantwoord aan de in de
overwegingen genoemde punten
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3. dit besluit deze zomer, doch niet later dan 1 september a.s., aan de raden te sturen;
4. de raden twee keer per jaar te informeren middels een rapportage over de bedrijfsvoering
van de BV Vervoer;
5. deze motie aan het Algemeen Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek te sturen.
De motie is na hoofdelijke stemming unaniem aangenomen.

•

Sluiting
Na eenieder een moment van reflectie te hebben gegund sloot de voorzitter de vergadering om
21.05uur.
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