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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 13 februari 2020 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.50 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 (CDA)  

 

• 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) vanaf 19.35 uur, mw. M.J. van den Berge, mw. M.E. Lemmens 

 

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

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), 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  
• mw. J.H. Prins, plv. voorzitter bij agendapunt 12 en sluiting 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 

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

 
 
 

Afwezig:   
R. Woudsma (CDA), mw. F.F.H. van der Kleij (leefbaar Huizen) 
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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 de heer Woudsma (CDA) en dat mevrouw 
Rienstra (GroenLinks) op een later moment de vergadering zal bijwonen. 

 
2. Vaststelling agenda 
• De heer Holtslag (VVD) meldde een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over 

“Huis-aan-huis verspreiding Gemeentegids en Afvalkalender”. De motie is toegevoegd onder 
aanvullend agendapunt 12. 

• Aldus gewijzigd is de agenda vastgesteld.  
 

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 december 2020 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 12 december 2020 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
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 Schröder (D66) is besloten om brief A22 (Brief van 
HuurdersBelangenVereniging De Alliantie Gooi en Vechtstreek over 1% verhoging op de 
huursom”) 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 Rebel (CDA) is besloten is om brief A23 (brief van Stichting Nationale 
Boomfeestdag over overzicht Boomfeestdag-Groenfactor van alle basisscholen in uw 
gemeente”) over te hevelen naar rubriek G (= Afhandelen zoals bij elke brief afzonderlijk 
aangegeven) met als wijze van afdoening, dat het college via een mededeling aan de 
commissie aangeeft hoe men met hetgeen in de brief aan de orde wordt gesteld omgaat. 
 
Rubriek C (laten afhandelen door het college) 

• Op voorstel van mw. Terlouw (ChristenUnie) is besloten is om brief C3 (brief van de 
Kinderombudsman over rapport “Ik ben meer dan mijn probleem. Een integrale aanpak voor 
kinderen met meerdere problemen in de thuissituatie”) over te hevelen naar rubriek D 
(=schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de 
antwoordbrief). 

• Op voorstel van de heren Driessen (Dorpsbelangen Huizen) en Gencer (PvdA) is besloten om 
brief C5 (brief van W.F. de Kan over “Verzoek heroverwegen voorstel tot aanleg van een 
speelbos door GNR, locatie Sijsjesberg”) over te hevelen naar rubriek D (=schriftelijk laten 
beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief). De heer 
Gencer doet daarbij het voorstel om in de brief te wijzen op de bijeenkomst met de buurt die 
op 25 februari a.s. zal plaatsvinden, de reeds afgeronde besluitvorming in de raad over de 
aanleg van het speelbos en het feit dat de aanleg van het speelbos los moet worden gezien 
van al ondervonden overlast. 
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• Op voorstel van mw. Prins is besloten is om brief C6 (brief van eetcafé The Beach over 
“Kustvisie”) 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 
•  De raad heeft kennis genomen van de mondelinge informatie van wethouder Verbeek over 

de subsidiëring van de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid. 
 

5.1 Beantwoording van het college op de raadsvragen van de heer R.H. Rebel (CDA) over 
zorgfraude. 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

Toezegging 
o Wethouder Hoelscher zegt op een daartoe strekkende vraag van de heer Rebel (CDA) 

toe, dat de uitkomsten van het onderzoek naar de winstmarges bij zorgaanbieders, maar 
ook alle andere informatie die over dit onderwerp voor de raad van belang kan zijn, met 
de commissie Sociaal Domein zal worden gedeeld.  

 
5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer K. Gencer (PvdA) over 

loden waterleidingen 
• De mondelinge beantwoording door wethouder Hoelscher van de vragen is voor 

kennisgeving aangenomen. 
 
Toezegging 
o Wethouder Hoelscher zegde toe, dat de raad op de hoogte zal worden gehouden als er 

nadere informatie is over dit onderwerp. 
 

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

Toezegging 
o Naar aanleiding van de beraadslagingen over de uitvoering van de motie “Beter 

begroten van projecten” zegde het college toe, dat voor de volgende raadsvergadering 
de tekst over de uitvoering van de motie zal worden geactualiseerd. 

 
7. Hamerstukken  

 
7.1 Begrotingswijziging naar aanleiding van het regionale arbeidsmarktbewerkingsplan 

“Werken aan werk” 
• Conform voorstel besloten. 

 
7.2 Vierde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020 
• Conform voorstel besloten. 

 



  

 

4 

 

 8. Benoeming plaatsvervangend voorzitter rekenkamercommissie 
• Zonder stemming conform voorstel besloten. 
• Vervolgens wordt de heer Klukhuhn door de raadsvoorzitter ten overstaan van de raad 

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

nieuw geïnstalleerde plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamercommissie de hand te 
schudden. 
  

9. Prioritering en uitwerking deelprojecten Integrale Kustvisie Huizen 
• Conform voorstel besloten. 

 
10. Uitgangspunten begroting en belastingnota 2021 
• Conform voorstel besloten. 
• De fracties van GroenLinks en Dorpsbelangen Huizen wensten aangetekend te hebben dat zij 

niet hebben ingestemd met beslispunt 5 v.w.b. de trendmatige verhoging van de OZB-
opbrengst 2021 met 2,3%.  

• De fractie van Dorpsbelangen Huizen wenste ook aantekening gestemd te hebben tegen de 
verhoging van de rioolheffing met 0,6% vanwege de toekomstige vervanging Oostermeent. 

• De fractie van de ChristenUnie wenste aantekening, dat zij een voorbehoud maakt v.w.b. 
haar instemming met dit voorstel, dat als de begrotingsvoorstellen ter besluitvorming 
voorliggen zij alsdan opnieuw een afweging wil kunnen maken op basis van het voorstel dat 
dan voorligt. 
 

11. Vragenuur 
• Wethouder Rebel beantwoordde vragen van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) over beleid 

oplaadpalen. 
 
16. Motie M1 betreffende “huis-aan-huis bezorging Gemeentegids en Afvalkalender” 
• Bij de behandeling trad mevrouw Prins op als plv. voorzitter en de burgemeester als 

portefeuillehouder. 
• De motie was ingediend door de heer Holtslag namens de fractie van de VVD en behelst de 

volgende opdracht aan het college: 
1. treedt met de GAD in overleg ten einde te bewerkstelligen dat de afvalkalender 2020 huis-

aan-huis in Huizen wordt verspreid; 
2. treedt in overleg met de uitgever van de Gemeentegids ten einde de editie 2020 als nog in 

gedrukte vorm huis-aan-huis te verspreiden. 
• De motie is door de indienende fractie, gehoord de beraadslagingen en de reactie van het 

college, ingetrokken. 
 

Sluiting 
• Na een moment van reflectie sloot de plv. voorzitter de vergadering om 21.50 uur. 
 


