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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 4 juli 2019 
  
Aanvangstijd:  16.00 uur 
Eindtijd: 22.55 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 
 

 Aanwezig: 
 

 
25 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, W.H. Holtslag, J. Ribberink  
 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen,  
 

• CDA-fractie: 
R.H. Rebel  (fv), 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 (vanaf 16.30 uur) 

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H van der Kleij, F.E.R. Koning 

 

• ChristenUnie-fractie: 
W. Doorn (fv) vanaf 16.10 uur, mw. M. Terlouw 
  

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 
 

Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, voorzitter  
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 

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

 
 

Afwezig:   
 
• mw. D.C. van Deutekom, L. Schaap 



  

 

2 

 

• Opening en mededelingen 
• De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte. 
• Hij meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van Deutekom en dat 

mevrouw Lemmens de vergadering op een later moment zal bijwonen.  
• Mevrouw Terlouw meldt dat de heer Doorn de vergadering ook op een later moment zal 

bijwonen. 
• De heer Driessen meldt de afwezigheid van de heer Schaap.  

 
• Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2018 
• De voorzitter van de jaarrekeningcommissie, de heer B. Schröder (D66), leidt dit punt kort in 

met vermelding van het advies van de jaarrekeningcommissie aan de raad, en de 
speerpunten voor de accountantscontrole 2019.  

• Vervolgens wordt conform voorstel besloten. 
 

3. Beantwoording raadsvragen van mevrouw Van Werven (D66), mede namens de 
raadswerkgroep kunt en cultuur, over verlenging aanstelling regioconservator 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 
4.1 Meerjarenonderhoudsplanning 2019 t/m 2023 voor Infrastructuur en Rioolexploitatie 
• Conform voorstel besloten. 

 
4.2 Voorjaarsnota 2019 
• Tijdens de beraadslagingen is door de heer R.H. Rebel (CDA) namens zijn fractie, en mede 

namens de fracties van VVD, D66 en PvdA, een amendement (A1) ingediend. Het 
amendement behelst de volgende wijziging van het voorgestelde besluit: 
aan beslispunt 4 van het voorstel wordt het volgende toegevoegd:  “…met dien verstande dat 
binnen de egalisatiereserve een bedrag van € 2.298.749 wordt geoormerkt voor de realisering 
van het collegeprogramma.". 
Het amendement is in meerderheid, met 20 stemmen voor en 5 tegen, aangenomen. De 
fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, en Leefbaar Huizen stemden voor. De fracties 
van Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie en SGP stemden tegen. 

• Vervolgens is conform het, met inachtneming van het aangenomen amendement A1, 
gewijzigde voorstel besloten. De fracties van Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie en SGP 
stemden tegen beslispunt 4. 

 
4.3 Rapportage “Protocol Grote Projecten” 
• Voor kennisgeving aangenomen. 
 
Besluitvorming over de ingediende moties 
 
• Motie M1 betreffende “Aanpassen regeling Fonds historisch onderzoek” 
De motie is ingediend door de heer R.H. Rebel (CDA) namens zijn fractie en mede namens de 
fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, D66, PvdA en GroenLinks. De motie behelst de 
volgende opdracht aan het college: 
o de “Subsidieregeling onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek Huizen” zodanig 

aan te passen dat drukkosten ook (deels) vergoed kunnen worden; 
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o in het kader van het uit te brengen voorstel ook te onderzoeken of in de subsidieregeling 
opgenomen kan worden dat, bij verstrekking van een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in de 
drukkosten, de opbrengst van het drukwerk, wanneer dat tegen betaling wordt verspreid, ten 
goede moet komen aan het doel van de subsidieregeling, te weten: het stimuleren van 
vrijwillig onderzoek, en als dit mogelijk blijkt dit mee te nemen in het voorstel tot aanpassing 
van de subsidieregeling. 

De motie is in meerderheid, met 23 stemmen voor en 2 tegen, aangenomen. Voor de motie 
stemden de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar 
Huizen en SGP. Tegen de motie stemde de fractie van ChristenUnie. 

 
• Motie M2 betreffende “Havenconcert” 
De motie is ingediend door de heer J. Bartlema (VVD) namens de VVD-fractie en mede namens 
de fracties van CDA, D66 en PvdA. De motie behelst de volgende opdracht aan het college: 
o te onderzoeken of de incidentele subsidiëring van het Havenconcert gedekt kan worden ten 

laste van reeds beschikbare middelen, zoals bijvoorbeeld de reserve toerisme, evenementen 
of nieuwe initiatieven; 

o in nadrukkelijk overleg te treden met de Stichting Huizer Havendag om alle (financiële) 
mogelijkheden te onderzoeken om de continuering van het Havenconcert voor 2020 te 
realiseren;  

o de raad hierover in de begrotingsraadsvergadering van 31 oktober a.s. een voorstel voor te 
leggen;  

De motie is in meerderheid, met 22 stemmen voor en 3 tegen, aangenomen. Voor de motie 
stemden de fracties van VVD, CDA, D66 PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen en ChristenUnie. 
Tegen de motie stemden de fracties van Dorpsbelangen Huizen en SGP. 
 
• Motie M3 betreffende “glasvezel in heel Huizen” 
De motie is ingediend door mevrouw J.H. Prins (VVD) namens de VVD-fractie en mede namens 
de fracties van Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66 en PvdA. De motie behelst de volgende 
opdracht aan het college: 
o in overleg te treden met de Reggefiber over de mogelijkheden om het bestaande 

glasvezelnetwerk uit te breiden tot heel Huizen; 
o de commissie Fysiek Domein uiterlijk in haar vergadering van 26 november 2019 te infomeren 

over de uitkomsten van dit overleg; 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
• Motie M4 betreffende “fiets oplaadpunten” (ingetrokken)  
De motie is ingediend door de heer W. Doorn (ChristenUnie) namens de fractie van ChristenUnie 
en mede namens de fracties van Dorpsbelangen Huizen en GroenLinks De motie behelst de 
volgende opdracht aan het college: 
o de raad in zijn begrotingsraadsvergadering van 31 oktober 2019 een voorstel aan te bieden 

voor een eenmalige investering in oplaadpunten voor elektrische fietsen op centrale punten in 
Huizen; 

o deze investering te dekken uit de reserve Milieubeleid tot een maximum van €20.000; 
De motie is door de indienende fracties weer ingetrokken. 
 
• Motie M5 betreffende “informatievoorziening sociale voorzieningen via Omrooper” 

(ingetrokken)  
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De motie is ingediend door de heer W. Doorn (ChristenUnie) namens de fractie van ChristenUnie. 
De motie behelst de volgende opdracht aan het college: 
o per direct via de Omrooper wekelijks informatie op te nemen over (een van) de 

mogelijkheden, regelingen en voorzieningen van de gemeente Huizen in het sociaal domein 
en dit in woord en beeld zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk vorm te geven, 

De motie is door de indienende fractie weer ingetrokken. 
 
• Motie M6 betreffende “werven Huizer kinderburgemeester” (ingetrokken)  
De motie is ingediend door de heer W. Doorn (ChristenUnie) namens de fractie van ChristenUnie 
en mede namens de fractie van GroenLinks. De motie behelst de volgende opdracht aan het 
college: 
o overeenkomstig de uitgangspunten voor burgerparticipatie over te gaan tot de werving van 

een kinderburgemeester voor Huizen, 
De motie is door de indienende fracties weer ingetrokken. 
 
• Motie M7 betreffende “burgerparticipatie”   
De motie is ingediend door de heer W. Doorn (ChristenUnie) namens de fractie van ChristenUnie. 
De motie behelst de volgende opdracht aan het college: 
o uiterlijk dit najaar in overleg te gaan met de raad over het vorm en inhoud geven aan 

burgerparticipatie in vervolg op de bespreking in de commissie ABM van 24 januari jl.; 
o uiterlijk 1e kwartaal 2020 een voorstel aan de raad te doen voor burgerparticipatie, 
De motie is met 17 stemmen tegen en 8 voor verworpen. Tegen de motie stemden de fracties 
van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, PvdA en SGP. Voor de motie stemden de fracties van 
GroenLinks. Leefbaar Huizen en ChristenUnie. 
 
Sluiting 
• Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 22.55 uur. 
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Overzicht van door het college gedane toezeggingen 
 
Wethouder Rebel 
• Onderzocht zal worden of het stimuleren van elektrische deelauto’s per wijk kansrijk is. 
• D.m.v. een enquête zal de behoefte aan fietsoplaadpalen worden gepeild. Bij een positieve 

uitkomst zal het worden meegenomen als mogelijk project, prioriteitstelling moet namelijk 
nog plaatsvinden, voor het aan de raad voor te leggen mobiliteitsplan. 

 
Wethouder Verbeek 
• Bij de begrotingsraad van oktober a.s. zal een voorstel worden voorgelegd betreffende de 

onderhoudsbegroting en hoe om te gaan met de oplopende kosten in de bouwsector. 
 
Wethouder Hoelscher 
• De campagne “Direct duidelijk” zal worden meegenomen bij het in voorbereiding zijnde 

communicatieplan Sociaal Domein dat dit najaar zal verschijnen. 
• “Taalmaatjes” die een bepaalde periode één op één een taalhulp geven aan statushouders 

en of gezinsmigranten, en taalles aan met name gezinsmigranten tijdens de VVE-lessen van 
hun kinderen, zal worden meegenomen bij de ontwikkeling van het integratiebeleid zoals dat 
geleden vanaf 1 januari 2021.  

 
Burgemeester Heldoorn 
• De toepassingsmogelijkheden van chemische dna-autokits zal worden onderzocht. 


