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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 2 juni 2020, welke een voortzetting  
was van de raadsvergadering van 28 mei 2020 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.30 uur  

       
 

 Aanwezig: 
 

25 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema (vanaf 19.40 uur), W.H. Holtslag, S.H. van Klink (vanaf 19.45 uur), 
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.E. Lemmens 

 

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

• Fractie Leefbaar Huizen: 
mw. F.F.H. van der Kleij (vanaf 19.35 uur), 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, voorzitter bij cluster betreffende de portefeuille van de burgemeester + sluiting 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
Wethouders: 
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek 
 
Afwezig: 
• mw. M.J. van den Berge (GroenLinks), R.W. de Bruijn (fv. Leefbaar Huizen) 
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1. Opening en mededelingen 
• De voorzitter opende de vergadering om 19.30 uur. 
 
 

 Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van wethouder Verbeek 
 
 

5.2  Beantwoording van het college op de raadsvragen door van de heer R. Bource (SGP)  
over plannen aanleg Speelbos 

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

9. Rapportage Integriteitsbeleid 
• Conform voorstel besloten. 
 

Toezegging 
o Wethouder Verbeek zegde op een daartoe strekkende vraag van mevrouw Prins (VVD) toe in 

gesprek te gaan met de Ondernemingsraad over het ter informatie beschikbaar stellen van de 
uitkomsten van het door de OR uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek aan de 
raad. 

o Wethouder Verbeek zegde toe, dat de beantwoording van de vragen van mevrouw Rebel 
(Dorpsbelangen Huizen) over de toepassing van het generatiepact bij de vervanging van een 
afdelingshoofd meegenomen zal worden in de beantwoording van haar raadsvragen over het 
zelfde onderwerp.  

 
13.  Spoedaanvraag noodlokalen Elan College 

• Conform voorstel besloten. 
 

14. Vragenuur  
• Wethouder Verbeek beantwoordde vragen van de heer Koning (Leefbaar Huizen) over clustering 

van scholen om zodoende het terrein van de Rehobothschool vrij te spelen voor sociale 
woningbouw. 
 
Toezegging 
Wethouder Verbeek zegt toe dat er deze week nog een mededeling van het college zal komen 
over een clustering van scholen op de Koers. 
 

• Wethouder Verbeek beantoordde vragen de heer Woudsma (CDA) over legen van prullenbakken. 
 
 

 Cluster agendapunten betreffende de portefeuille van burgemeester Meijer 
 
 

8.  Aanpassing APV m.b.t. Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) 
• Na een hoofdelijke stemming in meerderheid, 20 stemmen voor en 5 tegen, conform voorstel 

besloten. 
Voor het voorstel stemden: mevrouw Leeuwin, de heer Gencer, mevrouw Van der Kleij, de heren 
Koning en Doorn, mevrouw Terlouw, mevrouw Rebel, de heren Driessen, Bource, Schaap, 
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mevrouw Prins, de heren Meijerman, Holtslag, Bartlema, Van Klink, Ribberink, en Rebel, 
mevrouw Van Deutekom, de heren Woudsma en Van der Pas 
Tegen het voorstel stemden: mevrouw Van Werven, de heren Lekkerkerker en Schröder, 
mevrouw Rienstra en mevrouw Lemmens. De laatste twee (fractie GroenLinks) wensen 
aangetekend te hebben wel te kunnen instemmen met de toevoeging van lid 2 aan artikel 2.26 
van de APV. 
 
Toezegging 
De burgemeester zegde toe, dat de toepassing van de APV-bepaling na drie jaar zal worden 
geëvalueerd, waarbij aan de orde zullen komen: hoe vaak is het toegepast en hoe zit het met nut 
en noodzaak? Daarbij zal dan ook de vraag aan de orde komen: wanneer kunnen we het weer 
afschaffen (rekening houdende met totstandkoming op termijn van landelijke wetgeving ter 
zake)? 

 
11.  Zienswijze jaarstukken 2019 VRGV, programmabegroting 2021 VRGV en  

 Regionaal Risicoprofiel VRFGV 
• Conform voorstel besloten. 
 

14. Vragenuur  
• De burgemeester beantwoordde vragen van de heren Doorn (ChristenUnie) en Lekkerkerker 

(D66) over het afschalen van de maatregelen opgenomen in de regionale noodverordening in het 
kader van de coronabestrijding, en het afleggen van verantwoording aan de raad over de 
toepassing van de noodverordening. 
 
Sluiting 

• Na een moment van reflectie gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 21.30 
uur. 
 


