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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 12 december 2019 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 22.30 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 

  
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 (CDA), 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.E. Lemmens 

 

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

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

• 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.J. van den Berge (GroenLinks) 



  

 

2 

 

Opening en mededelingen 
• De voorzitter opende de vergadering en verzocht de aanwezigen om een moment van 

bezinning. 
• Hij meldde dat: 

o bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van den Berge (GroenLinks); 
o overeenkomstig de jaarlijkse traditie bij de eerste koffieronde oliebollen zullen worden 

geserveerd. 
 

2. Vaststelling agenda 
• Mw. Terlouw (ChristenUnie) meldde een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan 

over “Oude Begraafplaats beschermde status”. De motie is toegevoegd onder aanvullend 
agendapunt 16. 

• De heer Gencer (PvdA) meldde een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag aan over 
“Adoptie rotondes”. De motie is toegevoegd onder aanvullend agendapunt 17. 

• Aldus gewijzigd is de agenda vastgesteld.  
 

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.3 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 november 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 7 november 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
3.5 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 13 november 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
3.6 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 13 november 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken Is vastgesteld met inachtneming van de volgende 
wijzigingen. 
 
Rubriek A:  

• Op voorstel van mw. Prins is besloten om brief A20 (Brief van raadslid Gooise Meren met 
vragen aan het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek inzake GAD”) 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 Van der Pas (PvdA) is besloten is om de brieven A7, A8, A9, A11, 
A14, A15, A16 en A17 (alle ingekomen stukken betreffende het Gemeentefonds) over te 
hevelen naar rubriek E (= behandelen in de commissie, waarna de commissie via de lijst van 
ingekomen stukken de raad advies geeft over de uiteindelijke wijze van afdoening). 
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Rubriek C 

• Op voorstel van mw. Leeuwin (PvdA) is besloten is om brief C2 (brief van Mind Ypsilon over 
“Manifest de sleutel in handen”) over te hevelen naar rubriek E (= behandelen in de 
commissie, waarna de commissie via de lijst van ingekomen stukken de raad advies geeft 
over de uiteindelijke wijze van afdoening), met daaraan gekoppeld het verzoek of het college 
voor de commissiebehandeling een begeleidende notitie kan maken waarin onder meer 
wordt ingegaan op waar de brief over gaat, wat de gemeente al doet, welke verbeteringen 
mogelijk zijn, e.d.. 

• Op voorstel van mw. Prins is besloten is om brief C3 (brief van een inwoner van Huizen over 
“Glasvezel buitengebied”) over te hevelen naar rubriek D (schriftelijk laten beantwoorden 
door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief). 

 
5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het college en de 

burgemeester 
 
 Mededeling wethouder Hoelscher over “Bijgestelde prognose bestedingen sociaal domein” 

• De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Toezegging 
De burgemeester zegde op een daartoe strekkend verzoek van de heer R.H. Rebel (CDA) toe, 
dat de vraag of n.a.v. mondelinge mededelingen van het college ruimte gegeven moet 
worden voor het stellen van vragen vanuit de raad, geagendeerd zal worden voor de 
eerstvolgende presidiumvergadering.  

 
6. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
• Het overzicht is voor kennisgeving aangenomen. 

 
7. Hamerstukken  

 
7.1 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
• Conform voorstel besloten. 

 
7.2 Besluit algemeen belang afvalinzameling scholen 
• Conform voorstel besloten. 

 
7.3 Vaststellen verordening rechtspositie raads- en commissieleden Huizen 2019 
• Conform voorstel besloten. 

 
7.4 Begrotingsactualisering 2019-2023 
• Conform voorstel besloten. 

 
8a. Afscheid van Jaap Coster als voorzitter van de rekenkamercommissie  
• De heer Coster wordt namens de gehele toegesproken door achtereenvolgens: 

o J.W. Meijerman, en  
o mw. M.E. Lemmens, die hem tevens een afscheidscadeau overhandigt. 

• Dit punt wordt afgesloten met een toespraak door Jaap Coster. 
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8b. Benoeming voorzitter rekenkamercommissie 
• Conform voorstel besloten. 
• Vervolgens wordt mw. Quapp door de raadsvoorzitter ten overstaan van de raad beëdigd als 

voorzitter van de rekenkamercommissie. 
• Daarna is de vergadering kort geschorst om alle aanwezigen de gelegenheid te bieden de 

afscheid nemende voorzitter en nieuw geïnstalleerde voorzitter van de 
rekenkamercommissie de hand te schudden. 
  

9. Definitieve Integrale Kustvisie Huizen (2e lezing) 
• Conform voorstel besloten. 

 
 Toezegging 

o Wethouder Boom herhaalde de in de commissie gedane toezegging, dat in de commissie 
Fysiek Domein van januari a.s. de eerste voorstellen zullen worden voorgelegd voor de 
uitvoering van de Kustvisie. 

o Op een daartoe strekkende vraag van de heer Doorn (ChristenUnie) zegde wethouder 
Boom ook toe, dat hij zal onderzoeken of door samenwerking met andere 
(buur)gemeenten er mogelijkheden zijn voor externe financiering (investeringsfondsen 
van het Rijk) van de uitvoering van de Kustvisie.  

 
10. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Huizen 2019 (VVHO 2019) 
• Conform voorstel besloten. 

 
11.  Aanpassingen verordening sociaal domein 
• Conform voorstel besloten. 

 
Toezegging 
o Op daartoe strekkende vragen van mw. Leeuwin (PvdA) zegde wethouder Hoelscher toe,  
 dat zodra de regeling individuele studietoeslag zal worden aangepast, naar 

verwachting dit voorjaar, de commissie Sociaal Domein via een mededeling zal 
worden geïnformeerd over de wijze waarop het college de aanpassing in de 
verordening wil verwerken; 

 dat over de regeling nog eens zal worden gecommuniceerd via de bestaande kanalen 
om de bekendheid ervan te vergroten. 
 

12. Zienswijze op beleidsplan 2020-2023 met bijbehorend uitvoerings- en 
 projectenprogramma, begroting 2020 en gewijzigde begroting 2019 van het Goois 
 Natuurreservaat (GNR) 

• Conform voorstel besloten. 
 

13. Concept-MRA-Agenda 2.0 
• Conform voorstel besloten. 

 
14. Tarieven OZB, reisdocumenten en rijbewijzen 2020 
• Conform voorstel besloten. 
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De fracties van GroenLinks en ChristenUnie stemden tegen beslispunt 1. 
De fractie van Dorpsbelangen Huizen stemde tegen het gehele voorstel (beslispunten 1 t/m 
3) 

 
15. Vragenuur 
• Wethouder Verbeek beantwoordde vragen van de heer Van der Pas (PvdA) over vogelopvang 

Naarden. 
 
16. Motie M1 betreffende “Oude Begraafplaats beschermde status” 
• De motie was ingediend door mevrouw Terlouw namens de fractie van de ChristenUnie, en 

mede namens de SGP-fractie, en behelst de volgende opdracht aan het college: 
o te onderzoeken of a) aan de grafvelden met de graven met genummerde paaltjes en of 

b) aan de overige bijzondere graven en grafmonumenten op de Oude Begraafplaats in 
Huizen een beschermde status, zoals van een gemeentelijk monument, kan worden 
toegekend; 

o over de uitkomsten van dit onderzoek de commissie Fysiek Domein uiterlijk in de 
vergadering van 17 juni a.s. te rapporteren 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 

17. Motie M2 betreffende “Adoptie rotondes” 
• De motie was ingediend door de heer Gencer namens de PvdA-fractie, en mede namens de 

SGP-fractie, en behelst de volgende opdracht aan het college: 
o in overleg te treden met De Rotondespecialist en te onderzoeken of er voor de gemeente 

Huizen besparingen te realiseren zijn met behoud van kwaliteit; 
o de commissie Fysiek Domein in het eerste kwartaal 2020 te informeren over de 

uitkomsten van het overleg;  
De motie is naar aanleiding van de toezegging van wethouder Verbeek door de indienende 
fracties ingetrokken. 
 
Toezegging 
Wethouder Verbeek zegde naar aanleiding van de motie M1 over “adoptie rotondes” toe, dat 
het college voor commissiebehandeling zal komen met een notitie, waarin de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van adoptie van beheer van rotondes in kaart worden gebracht. 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) verzocht de wethouder om daarin dan ook de kwaliteit van de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in mee te nemen. De heer Gencer verzocht de 
wethouder om in de notitie ook cijfers te vermelden, bijvoorbeeld als het gaat om mogelijke 
besparingen, en te vermelden wat ervaringen van andere (buur)gemeenten, zoals 
bijvoorbeeld Hilversum, hiermee zijn. 
 

Sluiting 
• Na een moment stilte gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 22.30 uur. 
 


