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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 26 september 2019 
  
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 0:15 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 

 
 

 Aanwezig: 
 

27 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, S.H. van Klink (vanaf 20:00 uur), 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, mw. D.C. van Deutekom 

 

• 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), F.E.R. Koning, mw. L. Veer (vanaf agendapunt 4) 

 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (fv) 

 
 

Voorzitter en griffier 
• K.S. Heldoorn, voorzitter  
• G. Klompmaker, plv. raadsgriffier 
 

 

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

 
 

Afwezig:  geen  
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1. Opening en mededelingen 
• Mevrouw M.J. van den Berge (GroenLinks) overhandigt de katern van het Nieuwsblad van 

Huizen d.d. 26 september 2019 over bestrijding van eenzaamheid aan de voorzitter van de 
raad. 

• De heer S.H. van Klink (VVD) verschijnt iets later in de vergadering. 
 
 

2. Vaststelling agenda 
• Beantwoording raadsvragen CDA, raadsvragen GroenLinks en mededeling wethouder 

Verbeek (resp. agendapunten 6.4, 6.5 en 6.6) worden gelijktijdig en in combinatie met 
agendapunt 9 behandeld.  

 
 

3. Toelating mevrouw L. Veer als tijdelijk raadslid ter vervanging van mevrouw F. van der Kleij 
• Conform voorstel besloten. 
• Mevrouw L. Veer wordt beëdigd. 
 
 
4. Vaststelling besluitenlijsten en notulen 
4.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 4 juli 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 4 juli 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.3 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019 
• Ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

5. Ingekomen stukken 
• Lijst van ingekomen stukken is vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzigingen: 

 
Rubriek A:  

• Mevrouw Leeuwin (PvdA) stelt voor de brieven over 5G, de brieven A15 tot en met A25, 
overgeheveld naar rubriek G. Op voorstel van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) worden 
deze brieven echter overgeheveld naar rubriek E.   

• Op voorstel van mevrouw Deutekom (CDA)wordt brief A2 overgeheveld naar rubriek E. 
 

Rubriek C: 
• Op voorstel van mevrouw Leeuwin (PvdA), mevrouw Prins (VVD) en de heer Doorn (CU) 

worden de brieven over 5G, de brieven C3 tot en met C7, overgeheveld naar rubriek E.  
• Op voorstel van de heer Gencer (PvdA) worden de brieven C2 en C8 overgeheveld naar 

rubriek D. 
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Rubriek F: 
• Op voorstel van mevrouw Prins (VVD) wordt brief F2 (openbaarmaking rapport) 

overgeheveld naar rubriek C. 
 

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

6.0 Informatie over de Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM)Utrecht en over Invest - 
MRA 

Van de informatie wordt kennisgenomen. Op voorstel van de heer W. Doorn (CU) volgt verdere  
behandeling in de commissie. 
 
6.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R. Rebel (CDA) over 

fietsendiefstallen Sijsjesberg 
Van de beantwoording wordt kennis genomen. 
 
6.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M. van den Berge over 

biodiversiteit/wilde planten 
Van de beantwoording wordt kennis genomen. 
 
6.3 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R.E. Koning (Leefbaar 

Huizen) over diverse onderwerpen 
Van de beantwoording wordt kennis genomen. 
 
6.4 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer R. Rebel (CDA) over 

perspublicatie 12 juli 2019 
Wordt behandeld in combinatie met agendapunt 9. 
 
6.5 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw K. Rienstra (GroenLinks) 

over antwoorden op vragen CDA-fractie d.d. 17 september 2019 
Wordt behandeld in combinatie met agendapunt 9. 
 
6.6 Mededeling wethouder Verbeek over onderzoek Wijkbeheer en Service: maatregelen en 

bedragen 
Wordt behandeld in combinatie met agendapunt 9. 
 
6.7 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw M.J. van den Berge 

(GroenLinks) over eenzaamheid onder jongeren. 
• Mevrouw M.J. van den Berge (GroenLinks) stelt naar aanleiding van de beantwoording 

aanvullende vragen. Deze aanvullende vragen worden door wethouder Hoelscher 
beantwoord. 

• Van de beantwoording wordt kennis genomen. 
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7. Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
• Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen. 
• De heer R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen) vraagt het college de motie over beter begroten 

van projecten (hieronder cursief weergegeven)uit te voeren zoals die bedoeld is, dat wil 
zeggen daar waar een project of deel van een project wel goed te begroten is. Dit dient ook 
onderdeel van de uitvoering van de motie te zijn. 

 
8. Hamerstukken  
8.1 Startnotitie Omgevingsvisie Huizen 
• Conform voorstel besloten 

 
8.2 Werkplan en begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
• Conform voorstel besloten 

 
 

9. Rapportages integriteitsschendingen Wijkbeheer en Service en tijdelijk meldpunt mogelijke 
integriteitsschendingen 

• Het voorstel is met 21 stemmen voor aangenomen. De fracties van Leefbaar Huizen en 
GroenLinks stemden tegen.  

 
• Motie M1 van trots en waardering van GroenLinks  
De motie is met 14 stemmen tegen verworpen. De fracties van GroenLinks, Dorpsbelangen 
Huizen, VVD en ChristenUnie stemden voor. 

 
• Motie M2 van GroenLinks (motie van wantrouwen) 
Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 21 stemmen tegen verworpen. De fracties van 
GroenLinks en Leefbaar Huizen stemden voor. 

 
• TOEZEGGING:  
Wethouder Verbeek zegt toe de raad (commissie) mee te nemen in de genomen maatregelen en 
de wijze van monitoring en de raad periodiek te rapporteren over de effecten van de 
maatregelen die zijn getroffen ter verbetering van de cultuur. 

 
• TOEZEGGING: 
Wethouder Verbeek zegt toe de mogelijkheid voor het doen van aangifte van het ‘lekken’ nader 
te onderzoeken.  
 

 
De vergadering wordt om 0:15 uur geschorst tot maandag 30 september 2019. 
 
 
 

 


