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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 28 mei 2020 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.05 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

27 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
mw. 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, mw. M.N. Leeuwin 

 

• GroenLinks-fractie: 
mw. K.S. Rienstra (fv), 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), 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 
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1. Opening en mededelingen 
• De voorzitter opende de vergadering om 19.30 uur. 
• Hij vestigde nog eens de aandacht op het in acht nemen van de onderlinge afstand van 1,5 meter 

bij schorsingen en andere pauzemomenten in het kader van de coronabestrijding. 
• Hij deed ook een beroep op een eenieder om zo compact mogelijk te vergaderen. 
• Vervolgens gaf hij de aanwezigen een moment ter overdenking. 
• Daarna feliciteerde hij de heer Schaap met zijn verjaardag. 
• Tot slot meldde hij dat hij: 

o op het plein voor het gemeentehuis gesproken heeft met een groep mensen die een pleidooi 
hielden voor de opvang van kinderen uit asielkampen; 

o digitaal overleg had gehad met een groep betrokken inwoners die pleitten voor de 
openstelling van Sijsjesberg en daarover graag willen meedenken, en van wie hij vrijdag 29-5 
een digitale handtekeningenlijst zal ontvangen met ongeveer 1100 handtekeningen. 
 

2.  Vaststelling agenda 
• De burgemeester wees er nog eens op dat de agendapunten per portefeuillehouder geclusterd 

worden behandeld. 
• De heer Koning (Leefbaar Huizen) diende, mede namens zijn fractie en die van de ChristenUnie, 

een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag in over “stop financiering van biomassacentrales 
door de BNG”. De voorzitter gaf aan dat de motie aan de agenda wordt toegevoegd onder 
agendapunt 16, maar wordt behandeld bij de cluster agendapunten betreffende de portefeuille 
van wethouder Rebel. 

• De heer Bource (SGP) diende, mede namens de fracties van ChristenUnie en Transparant Huizen, 
een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag in over “De Sijsjesberg toekomstbestendig”. De 
voorzitter gaf aan dat motie aan de agenda wordt toegevoegd onder agendapunt 15 maar wordt 
behandeld  bij de cluster agendapunt betreffende de portefeuille van wethouder Boom. 

• De agenda is aldus gewijzigd vastgesteld.  
 

3.1  Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 april 2020 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
3.2  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 16 april 2020 

• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.1  Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 mei 2020 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
3.2  Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 12 mei 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 Driessen (Dorpsbelangen Huizen) is besloten om brief A1 (brief van 

Stichting Goois Natuurreservaat over “Jaarverslag 2019”) 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) om met name in de commissie te 
kunnen spreken over de paragraaf die over het speelbos gaat. 
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• Op voorstel van mevrouw Prins (VVD) is besloten om brief A2 (brief van Stichting 
Vogelopvangcentrum Midden-Nederland over “Verlenging dienstverleningsovereenkomst”) over 
te hevelen naar rubriek D (= schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een 
kopie van de antwoordbrief). 

• Op voorstel van mevrouw Van den Berge (GroenLinks) is besloten om brief A4 (brief van de 
Stichting Nationale Boomfeestdag over “Verplaatsing nationale boomfeestdag 2020”) over te 
hevelen naar rubriek D (= schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een 
kopie van de antwoordbrief). 

• Op voorstel van mevrouw Van Werven (D66) is besloten om brief A5 (brief van Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst over “Oproep , laat de jeugd weer buiten kunst 
maken”) over te hevelen naar rubriek F (= betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel 
over het zelfde onderwerp dat nu op de agenda staat), en te betrekken bij de behandeling van de 
beantwoording onder agendapunt 5.6 van de raadsvragen over steunmaatregelen sport en 
cultuur. 

• Op voorstel van de heer Rebel (CDA) is besloten brief A6 (brief van Stichting Lobby Lokaal over 
“Tegenmacht en inspraak in de digitale democratie”) over te hevelen naar rubriek G (= 
afhandelen/behandelen op de wijze zoals bij elk stuk afzonderlijk vermeld) met als wijze van 
afdoening, dat de brief betrokken en afgewogen wordt bij de op te stellen participatienota. 

• Op voorstel van de heer Doorn (ChristenUnie) is besloten brief A10 (brief van Stichting Alles voor 
Mekaar over “Noodkreet aan alle Nederlandse Gemeenten – opsporen eenzame ouderen”) over 
te hevelen naar rubriek C (= laten afhandelen door het college). 

• Op voorstel van de heer Doorn (ChristenUnie) is besloten om brief A11 (brief van Stichting 
Visitatie Woningcorporaties Nederland over “Visitatierapport De Alliantie 2020”) 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 het verzoek De 
Alliantie uit te nodigen voor de commissiebehandeling. 
 
Rubriek C (laten afhandelen door het college) 

• Op voorstel van mevrouw Prins (VVD) is besloten om de hierna vermelde brieven over te hevelen 
naar rubriek D (= schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van 
de antwoordbrief), met het verzoek aan het college in de antwoordbrief ook in te gaan op de 
parkeerproblematiek: 
o Brief C1 van M. Sprong namens bewoners over “Afspraken na overleg New York Pizza 

vestiging en omwonenden over overlast”; 
o Brief C2 van M. Sprong namens bewoners over “Aanvullende reactie op brief van New York 

Pizza Huizen” 
o Brief C3 van T. Klijnman over “Reactie New York Pizza Huizen op brief van omwonenden over 

overlast” 
o Brief C4 van M. Sprong namens bewoners over “Overlast New York Pizza vestiging Huizen” 

• Op voorstel van mevrouw Leeuwin (PvdA) is besloten om brief C6 (brief van bestuur Zwem- en 
Polovereniging IJsselmeer over “Verzoek tot heroverweging opening Sijsjesberg”) over te hevelen 
naar rubriek F (= betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel over het zelfde onderwerp 
dat nu op de agenda staat), en te betrekken bij de behandeling van de beantwoording onder 
agendapunt 5.5 van de raadsvragen over openstelling zwembad Sijsjesberg. 

 
6.  Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 

• Het overzicht is voor kennisgeving aangenomen. 
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Toezegging 
De voorzitter zegde toe, dat een vraag van de heer Holtslag (VVD) betreffende de motie 
“Kerkenvisie Huizen” over de status van een toegezegd bedrag van € 29.000, separaat schriftelijk 
door het college zal worden beantwoord. 
 
7.  Hamerstukken  

 
7.1 Bestemmingsplan Zanderij Tjebbes (Limieten) 

• Conform voorstel besloten. 
 

7.2 Onderzoek rekenkamercommissie quickscan jeugdzorg 
• Conform voorstel besloten. 
 
 

 Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Hoelscher 
 
 

5.1  Beantwoording van het college op de raadsvragen door PvdA, GroenLinks en ChristenUnie  
  over vluchtelingenkinderen 

• Inclusief de mondelinge beantwoording van aanvullende vragen voor kennisgeving aangenomen. 
 

17. Motie (M3) over “Oproep opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen” 
• De motie is bij de behandeling van de beantwoording van de raadsvragen onder agendapunt 5.1 

ingediend door de heer Doorn (ChristenUnie), namens zijn fractie en mede namens de fractie 
van GroenLinks, en bevat de volgende opdracht aan het college: 

- onze bezorgdheid over te brengen aan de regering en de Tweede Kamer m.b.t. alleenstaande 
vluchtelingenkinderen uit Griekenland 

- het kabinet op te roepen zich bereid te verklaren het hiervoor genoemde deel van de groep 
kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen en voor 
verantwoorde opvang en begeleiding zorg te dragen. 

Na een hoofdelijke stemming is de motie verworpen met 17 stemmen tegen en 10 voor.  
Tegen de motie stemden: mw. Rebel, de heren Driessen, Rebel, Schröder, Woudsma en 
Lekkerkerker, mevrouw Prins, de heer Meijerman, mevrouw Van Deutekom, de heren Holtslag, 
Van Klink, Bartlema en De Bruijn, mevrouw Van der Kleij en de heren Bource, Koning en 
Ribberink.  
Voor de motie stemden: mevrouw Van Werven, mevrouw Van den Berge, mevrouw Leeuwin, de 
heer Van der Pas, mevrouw Lemmens, mevrouw Rienstra, de heer Doorn, de heer Schaap, 
mevrouw Terlouw en de heer Gencer. 

 
5.4  Beantwoording door het college op de raadsvragen van F. van der Kleij (Leefbaar Huizen) 

over toename huiselijk geweld 
• Inclusief de beantwoording van aanvullende vragen voor kennisgeving aangenomen. 
 

Toezegging 
Wethouder Hoelscher zegde toe, dat als concrete gevallen van huiselijk geweld bij hem gemeld 
worden hij er voor zal zorgen dat direct wordt nagegaan wat er aan de hand is en wat er aan 
gedaan kan worden. 

 



  

 

5 

 

 Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Rebel 
 

 
5.3  Beantwoording van het college op de raadsvragen van de heer R. Woudsma (CDA) over 

 inzet verenigingen inzameling oud papier 
• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

10. Regionale begrotingswijziging project Ketensamenwerking en bundeling  
  energiediensten 

• Conform voorstel besloten. 
 
16 Motie (M2) vreemd aan de orde van de dag over “Stop financiering biomassacentrales door 
 BNG” 

• De motie is ingediend door de heer Koning, namens de fractie van Leefbaar Huizen en mede 
namens de fractie van ChristenUnie, en bevat de volgende opdracht aan het college: 
- zich via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders er sterk voor te maken dat de BNG 

stopt met financiering van biomassacentrales; 
- de motie onder de aandacht te brengen van alle overige aandeelhouders in de BNG. 
Naar aanleiding van de beraadslagingen over de motie wordt het dictum door de indienende 
fracties gewijzigd, waardoor de opdracht aan het college uiteindelijk als volgt is komen te luiden: 
- zich er sterk voor te maken dat de BNG stopt met het verstrekken van leningen ten behoeve 

van biomassacentrales op basis van houtstook; 
- het standpunt van de gemeente per brief kenbaar te maken aan het bestuur van de BNG; 
- de motie kenbaar te maken aan alle andere Nederlandse gemeenten. 
Na hoofdelijke stemming is de motie verworpen met 16 stemmen tegen en 10 voor (mevrouw 
Prins was bij de stemming afwezig). 
Tegen de motie stemden: mevrouw Rebel, de heren Driessen, Schröder en Rebel, mevrouw Van 
Werven, de heren Woudsma en Lekkerkerker, mevrouw Leeuwin, de heren Gencer, Van der Pas 
en Meijerman, mevrouw Van Deutekom, de heren Ribberink, Bartlema, Bource en Schaap. 
Voor de motie stemden: mevrouw Terlouw, de heer Doorn, mevrouw Van der Kleij, de heren De 
Bruijn, Holtslag, Van Klink en Koning, mevrouw Lemmens, mevrouw Rienstra, mevrouw Van den 
Berge. 
 
 

 Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Boom 
 
 
5.5  Beantwoording van het college op de raadsvragen van mevrouw Van den Berge 

 (GroenLinks) over niet openstellen zwembad Sijsjesberg  
• Inclusief de mondelinge beantwoording van aanvullende vragen voor kennisgeving aangenomen. 
 

18. Motie (M4) over “Openstelling zwembad Sijsjesberg” 
• De motie is bij de behandeling van de beantwoording van de raadsvragen onder agendapunt 5.5 

ingediend door mevrouw Van den Berge, namens haar fractie en mede namens de fracties van 
Dorpsbelangen Huizen en SGP, en bevat de volgende verzoek aan het college: 

- het besluit zwembad Sijsjesberg voorlopig gesloten te houden te heroverwegen en het 
zwembad  tenminste open te stellen voor banen zwemmen en zwemtrainingen; 

- te onderzoeken of ook openstelling van het zwembad voor jongeren tot en met 12 jaar 
mogelijk is; 
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Na een hoofdelijke stemming is de motie verworpen met 20 stemmen tegen en 7 voor.  
Tegen de motie stemden: mevrouw Prins, de heren Meijerman, Holtslag, Bartlema, Van Klink, 
Ribberink en Rebel, mevrouw Van Deutekom, de heren Woudsma en Van der Pas, mevrouw 
Leeuwin, de heer Gencer, mevrouw Van Werven, de heren Lekkerkerker, Schröder, De Bruijn, 
mevrouw Van der Kleij, de heren Koning en Doorn en mevrouw Terlouw. 
Voor de motie stemden: de heren Bource en Schaap, mevrouw Rienstra, mevrouw Lemmens, 
mevrouw Van den Berge, mevrouw Rebel en de heer Driessen. 

  
15. Motie (M1) over “De Sijsjesberg toekomstbestendig” 

• De motie is ingediend door de heer Bource (SGP), mede namens de fracties van ChristenUnie en 
Transparant Huizen, en bevat de volgende opdracht aan het college: 

- in samenhang met de aanstaande “renovatie /nieuwbouw van de entree” van zwembad De 
Sijsjesberg een plan te ontwikkelen waardoor de buurt ontlast kan worden, waarbij centraal 
staan:  

o bezoekersaantallen; 
o veiligheid; 
o waterkwaliteit; 
o vervoersbewegingen 

- bij de ingang van de parkeerplaats van het zwembad een bord te plaatsen met “Verboden 
toegang na zonsondergang en voor zonsopkomst” zodat handhavend kan worden 
opgetreden; 

- de uitkomsten van dit onderzoek, inclusief een raming van de met de maatregelen gemoeide 
kosten en een voorstel voor de dekking van de kosten waarvoor in de begroting geen dekking 
voorhanden is, voor te leggen aan de raad uiterlijk bij de Begrotingsraad 22 oktober 2020. 

De motie is ingetrokken door de indienende fracties na de onderstaande toezegging van 
wethouder Boom 
 
Toezegging: 
Wethouder Boom zegde toe de opdracht in de motie M1 te zullen uitvoeren, waarbij in kaart zal 
worden gebracht wat de quick-wins zijn waarbij het gaat om het op de juiste wijze inzetten van 
het voor de gemeente Huizen belangrijk maatschappelijk vastgoed: zwembad Sijsjesberg. Daarbij 
plaatste hij twee kanttekeningen.  
1. Hij gaf aan dat de uitvoering van de motie niet gericht zal zijn op een betere verdeling van de 

bezoekers van De Sijsjesberg waardoor het minder druk wordt om de buurt te ontlasten. 
2. Van de maatregelen waarvoor geen dekking kan worden gevonden in de begroting zal hij aan 

de raad een kostenoverzicht overleggen, waarna de raad een besluit moet nemen of die 
maatregelen moeten worden uitgevoerd en hoe de kosten gedekt moeten worden.  
 

5.6 Beantwoording door het college op de raadsvragen van mevrouw Leeuwin (PvdA) over 
steunmaatregelen sport en cultuursector  

• Inclusief de mondelinge beantwoording van aanvullende vragen voor kennisgeving 
aangenomen. 

Toezegging 
Wethouder Boom zegde toe, dat de raad geregeld zal worden geïnformeerd over de stand van 
zaken m.b.t. het Huizer Museum en het onderzoek naar een mogelijke verplaatsing ervan. 
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12.  Ontwikkeling Silverdome 
• In meerderheid, 24 stemmen voor en 3 tegen, conform voorstel besloten. 

Tegen het voorstel stemde de heer Schröder. De heer Doorn en mevrouw Terlouw stemden 
tegen de beslispunten 1 en 3. 

 
Schorsing vergadering tot dinsdag 2 juni a.s. 

• Op voorstel van de voorzitter stemde de raad in met  behandeling van de resterende 
agendapunten vallend binnen de portefeuilles van wethouder Verbeek en de burgemeester in 
een voortzetting van de raadsvergadering op dinsdag 2 juni a.s. om 19.30 uur 

• Na een kort moment van reflectie schorste de voorzitter de vergadering. 
 


