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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 31 oktober 2019 
  
Aanvangstijd:  16.00 uur 
Eindtijd: 23.40 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen 
 

 Aanwezig: 
 

25 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag, 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 (vanaf 16.45 uur) 

 

• 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) (vanaf 18.00 uur), F.E.R. Koning, mw. L. Veer 
 

• 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 
• K.S. Heldoorn, voorzitter  
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 

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

 
 

Afwezig:  
 

• S.H. van Klink (VVD), B. Schröder (D66) 
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1. Opening en mededelingen 
• De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte. 
• Hij meldt de afwezigheid van de heren Van Klink (VVD) en Schröder (D66) en dat de heren De 

Bruijn (Leefbaar Huizen) en Lekkerkerker (D66) de vergadering op een later moment zullen 
bijwonen. 
 
2.1 Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 2019 

• Conform voorstel besloten. 
 

2.2 Prioritering en financiële vertaling bestuurlijke ambities 2018-2022 per september 2019 
• Conform voorstel besloten. 
 

2.3 Modernisering entreegebouw zwembad Sijsjesberg 
• Conform voorstel besloten. 
 

2.4 Meerjarenonderhoudsplanning 2019 t/m 2023 voor infrastructuur en rioolexploitatie 
• Conform voorstel besloten. 
 

2.5 Belastingvoorstellen 2020 
• Bij de behandeling is door de fractie van de ChristenUnie, mede namens de fractie van 

GroenLinks, een amendement (A2) ingediend. Het amendement behelsde de volgende wijziging 
van het voorstel “Belastingvoorstellen 2020”:  
o aan beslispunt 1 wordt toegevoegd: “met dien verstande dat de in artikel 5 van de 

'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020' vermelde percentages van de 
heffingsmaatstaf met 10% worden verhoogd in plaats van 2,4%.”, 

Na hoofdelijke stemming is het amendement met 6 stemmen voor en 19 tegen verworpen.  
Voor het amendement stemden: mw. Terlouw, de heer Schaap, mw. Van den Berge, mw. 
Rienstra, mw. Lemmens en de heer Doorn.  
Tegen het amendement stemden: de heren Holtslag en Bartlema, mw. Leeuwin, dhr. Rebel, mw. 
Van Werven, de heren Ribberink. Van der Pas, Woudsma en Gencer, mw. Rebel, de heren 
Lekkerkerker, De Bruijn, Koning en Driessen, mw. Prins, de heren Bource en Meijerman, mw. 
Veer en mw. Van Deutekom. 

• Vervolgens is conform voorstel besloten. 
De fractie van Dorpsbelangen Huizen wenste hierbij aangetekend te hebben, dat zij gestemd 
heeft tegen:  1e) de 2,4% inflatiecorrectie  2e) de extra kosten voor de uitbreidingsplannen van 
het riool in de Oostermeent, en 3e) de 20% rioolheffing in de afvalstoffenheffing. 
De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks wensten aantekening tegen de verhoging van de 
OZB met 2,4% te hebben gestemd. 
 
(noot griffier: de punten 2 en 3 van de aantekening van de fractie Dorpsbelangen Huizen 
betreffen punten uit het collegeprogramma (respectievelijk 4.6.6 en 4.6.7) die op blz. 4 van het 
voorstel ter informatie waren opgenomen, en als zodanig dus geen onderdeel waren van de 
beslispunten waarover de raad een besluit moest nemen).  
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2.6 Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 
• Bij de behandeling is door de VVD-fractie, mede namens de fracties van CDA, PvdA, D66 en SGP, 

een amendement (A1) ingediend. Het behelsde de volgende wijziging: 
o aan beslispunt 5 van het voorstel over “Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 

2021-2023” wordt toegevoegd: “…met dien verstande, dat de aanvraag van de Stichting 
Huizer Havendag voor een incidentele verhoging van de subsidie voor 2020 met € 4.000 voor 
de organisatie van een Havenconcert wordt gehonoreerd, en de hiermee gemoeide kosten ten 
laste worden gebracht van het budget nieuwe evenementen”. 

Het amendement is 23 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.  
Tegen het amendement stemde de fractie van Dorpsbelangen Huizen. 

• Bij de behandeling van  het voorstel “Belastingsvoorstellen 2020” is door de fractie van de 
ChristenUnie, mede namens de fractie van GroenLinks, een amendement (A2) ingediend. Het 
amendement behelsde ook de volgende wijziging van het voorstel over “Programmabegroting 
2020 en meerjarenraming 2021-2023”:  
o aan beslispunt 2 wordt toegevoegd: “…met dien verstande, dat de bezuinigingsmaatregel op 

het RTC-budget, vermeld onder nr. 6 van het overzicht van bezuinigingsmaatregelen, komt te 
vervallen.” 

Na hoofdelijke stemming is het amendement met 6 stemmen voor en 19 tegen verworpen.  
Voor het amendement stemden: mw. Terlouw, de heer Schaap, mw. Van den Berge, mw. 
Rienstra, mw. Lemmens en de heer Doorn.  
Tegen het amendement stemden: de heren Holtslag en Bartlema, mw. Leeuwin, dhr. Rebel, mw. 
Van Werven, de heren Ribberink. Van der Pas, Woudsma en Gencer, mw. Rebel, de heren 
Lekkerkerker, De Bruijn, Koning en Driessen, mw. Prins, de heren Bource en Meijerman, mw. 
Veer en mw. Van Deutekom. 

• Vervolgens is conform voorstel besloten. 
De fracties van GroenLinks en ChristenUnie wensten hierbij aangetekend te hebben, dat zij tegen 
de bezuiniging op de Regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken hebben gestemd. 
 
2.7 Rapportage “Protocol Grote Projecten” 

• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

Besluitvorming over de ingediende moties 
 

Motie M1 betreffende PopUp Herberg 
De motie is ingediend door de fractie van CDA, mede namens de fracties van VVD, D66, PvdA, 
GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen. 
De motie draagt het college op: “in overleg te treden met de initiatiefnemers van de PopUp Herberg 
over de mogelijkheden voor het gebruik van het voormalige postkantoor als locatie voor de PopUp 
Herberg gedurende de periode van 30 november 2019 tot en met 11 januari 2020”. 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
De fractie Dorpsbelangen Huizen wenste aangetekend te hebben bij haar instemmening, dat die 
alleen geldt als het voormalige postkantoor niet verhuurd is of geen zicht op verhuur is.  
Wethouder Boom plaatste bij de motie de volgende kanttekening. Hoewel het college sympathiek 
tegenover de motie staat en daar graag invulling aan wil geven, moet een slag om de arm worden 
gehouden als het gaat om de uitvoerbaarheid van de motie. Het gaat om een pand dat tijdelijk niet is 
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verhuurd maar in verhuurde staat wel € 1.950 aan inkomsten oplevert. Hij wil daarom eerst nagaan 
of er inmiddels al niet een valide voorstel is van een externe partij om het voormalige postkantoor te 
huren. Als dat aan de orde is dan zou uitvoering van de motie inkomstenderving voor de gemeente 
betekenen. In dat geval is er wat hem betreft dan sprake van een ander afwegingskader. 
 
Motie M2 betreffende theaterroute 
De motie is ingediend door de fractie van de VVD, mede namens de fracties van CDA, D66, PvdA, 
GroenLinks en Leefbaar Huizen.  
De motie draagt het college op: 
• met de productieleider van de Theaterroute te overleggen over de mogelijkheden voor het 

gebruik van: 
 het (leegstaande) postkantoor als locatie en/of oefenruimte; 
 de raadszaal als locatie voor een optreden; 

• in een gezamenlijk overleg met de productieleider van de Theaterroute en de eigenaar van 
Silverdome de mogelijkheden te bezien voor het gebruik van Silverdome als locatie voor een 
optreden; 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
De fractie Dorpsbelangen Huizen wenste aangetekend te hebben bij haar instemmening, dat die 
alleen geldt als het voormalige postkantoor niet verhuurd is of geen zicht op verhuur is.  
Wethouder Boom plaatste ook bij deze motie de kanttekening vermeld bij motie M1.  
 
Motie M3 betreffende Reddingstation Huizen 
Deze motie is ingediend door de fractie van SGP, mede namens de fracties van VVD, CDA, PvdA, 
GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen. 
In de motie spreekt de raad uit dat: 
1. qua ligging, moderne voorzieningen, veilige en snelle aanrijroutes per auto voor vrijwilligers, 

brandweer en overige hulpdiensten en de ontsluiting naar goed bevaarbaar water het huidige 
reddingstation Huizen de meest passende locatie is voor het te vormen reddingstation Gooimeer;  

2. alle huidige taken van de Huizer reddingsbrigade en ook de ondersteuning van de brandweer en 
overige hulpdiensten bij calamiteiten op het water in de toekomst dienen te blijven gewaarborgd; 

3. er grote waardering is voor de jarenlange inzet van de vele bij het hulpverleningswerk van de 
KNRM en de Huizer reddingsbrigade betrokken vrijwilligers. 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 
Motie M4 betreffende onderzoek bouwmogelijkheden in het Gooimeer 
De motie is ingediend door de fractie van Leefbaar Huizen, mede namens de fractie van GroenLinks, 
en behelst de volgende opdracht aan het college: 
• “een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor woningbouw op het Huizer deel van het 

Gooimeer, en  
• de hiermee gemoeide kosten te dekken ten laste van het gereserveerde budget voor het project 

uitwerking Kustvisie. 
De motie is bij de behandeling door de indienende partijen weer ingetrokken en heeft derhalve geen 
deel uitgemaakt van de besluitvorming. 

 
 
 



  

 

5 

 

Sluiting 
• Nadat de voorzitter alle aanwezigen om een moment van stilte heeft gevraagd, sluit hij de 

vergadering om 23.40 uur. 
 
 
 
Overzicht van de door het college gedane toezeggingen 
 
Wethouder Rebel 
• De raad (via de commissie ABM) krijgt een overzicht van de voorstellen/afspraken ter realisering 

van het coalitieakkoord, die het college inmiddels ten laste heeft gebracht van het voor dit doel 
geoormerkte rekeningresultaat 2017 en 2018. 

• Omdat er thans geen subsidiemogelijkheden zijn voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen 
beneden een bepaald woonoppervlak, zal bezien worden of die subsidiemogelijkheden 
uitgebreid kunnen worden, zodat die ook beschikbaar komt voor lagere inkomens. 

 
Wethouder Hoelscher 
• In raadsvoorstellen zal een kopje “Toegankelijkheid” worden opgenomen, zodat zo nodig 

daaronder een toelichting op dit onderdeel kan worden gegeven. 
• De raad (via de commissie Sociaal Domein) zal geïnformeerd worden over de uitkomsten van het 

gesprek met de Mozarthof over het aanbrengen van een lift. 
 


