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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 22 april 2021 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.15 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

24 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
mw. 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:  
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 

 

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

 

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

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

 

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

Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter  
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
Wethouders: 
R.G. Boom , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek en M.W. Hoelscher (nam digitaal deel via Teams) 

 
 

Afwezig: 
S.H. van Klink (VVD),  mw. K. van Werven  (D66) nam wel digitaal deel aan de beraadslagingen,  
L. Schaap  (Transparant Huizen)
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1. Opening en mededelingen 
• De voorzitter opende de vergadering om 19.30 uur en verzocht de aanwezigen vervolgens om 

een moment van overdenking. 
• Hij meldde de afwezigheid van de heer Van Klink (VVD), de heer Schaap (Transparant Huizen) en 

mevrouw Van Werven (D66).  
 

2.  Vaststelling agenda 
• Mevrouw Prins (VVD) meldde een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over 

“Betrokkenheid raad bij inbreng collegebevoegdheden in regio G&V”. De motie werd aan de 
agenda toegevoegd onder aanvullend agendapunt 18. 

• De heer Bource (SGP) verzocht, mede vanwege de avondklok, om een zodanige behandeling van 
de agenda dat, als een uitloopavond noodzakelijk is, de resterende agendapunten kunnen 
worden afgehandeld in een digitale vergadering via Teams. 

• Ingestemd werd met de volgende volgorde van behandeling van de agendapunten: 
o beginnen met agendapunt 8 over HOV  
o dan verder met agendapunt 13 over het GNR  
o dan verder met agendapunt 9 over de MRA 
o dan verder met agendapunt 12 over OFGV  
o dan verder met agendapunt 16 over aanschaf camerasysteem 
o dan verder met agendapunt 10 over verklaring van geen bedenkingen 
o dan verder met agendapunt 14 over startnotitie inburgering 
o dan verder met agendapunt 15 over rkc-onderzoek geheimhouding 
o dan verder met agendapunt 11 over meerjarenonderhoudsplan speelplaatsen 
o dan verder met aanvullend agendapunt 18 motie inbreng collegebevoegdheden in regio G&V 
o daarna vervolgen met de agendapunten 3.1 t/m 7.1. 
o afsluiten met agendapunt 17 vragenuur 

 
8.   Integraal inpassingsplan oost-west as HOV Huizen 

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Prins (VVD), namens haar fractie en mede namens 
de fracties van CDA, D66 en PvdA, een amendement (A1) ingediend dat de volgende wijziging 
behelst van het door het college voorgestelde besluit: 
o Ingevoegd worden nieuwe beslispunten 3 t/m 5 die als volgt komt te luiden: 

3. De woningbouw op beide locaties het resultaat laten zijn van een intensief participa-
tieproces, waarvoor verder alleen als kader geldt dat het totaal aantal te bouwen 
woningen voldoet aan de volgende verdeling: 2/3 in de categorie sociale huur (tot € 752 
per maand), en 1/3 in de zogenoemde middenhuur categorie (tot € 925 per maand). 

4. Het college opdragen: 
a. een participatieplan te laten opstellen, dat voorafgaand aan de start van het 

intensieve participatieproces ter informatie aan de raad zal worden gestuurd; 
b. de raad regelmatig via de commissie Fysiek Domein te informeren over het verloop 

van het participatieproces en na afronding over de uitkomst ervan. 
5. Indien de uitkomst van de participatie tot gevolg heeft dat de benodigde 

exploitatieopbrengst niet wordt gehaald, het college opdragen een voorstel aan de raad 
voor te leggen voor de financiële dekking van het tekort. 

o de beslispunten 3 en 4  vernummeren tot de beslispunten 6 en 7 
Tijdens de beraadslagingen wordt het amendement mondeling door de indieners gewijzigd, 
waardoor voorafgaand aan de eerste bullet van het dictum van het amendement nog een bullet 
wordt toegevoegd die als volgt luidt: 
o in beslispunt 2 wordt het woordje “…..definitief” vervangen door “….. voorlopig……”. 



  

 

3 

 

Het amendement is na hoofdelijke stemming bij meerderheid van stemmen aangenomen (met 
16 stemmen voor en 8 tegen). Voor het amendement stemden: mevrouw Prins, de heren 
Meijerman, Holtslag, Bartlema, Ribberink en Rebel, mevrouw Van Deutekom, de heren 
Woudsma en Van der Pas, mevrouw Leeuwin, de heren Gencer, Lekkerkerker en Schröder, 
mevrouw Rienstra, mevrouw Lemmens en mevrouw Van den Berge. Tegen het amendement 
stemden de heer De Bruijn, mevrouw Van der Kleij, de heren Koning en Doorn, mevrouw 
Terlouw, mevrouw Rebel, de heer Driessen en de heer Bource. 

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Bource (SGP), mede namens de fracties van Leefbaar 
Huizen, een amendement (A2) ingediend dat de volgende wijziging behelst van het door het 
college voorgestelde besluit: 
de door het college voorgestelde beslispunten 1, 2 en 3 als volgt te wijzigen: 
o Het met uitzondering van de woningbouwlocatie Zuiderzee vaststellen van het integraal 

inpassingsplan oost-west as (HOV) Huizen en het bijhorende financiële totaaloverzicht als 
kader. 

o Volgend uit voorstel 1, het definitief aanwijzen van alleen het parkeerterrein oostzijde 
winkelcentrum Oostermeent als woningbouwlocatie voor de bouw van in totaal 52 woningen, 
waarvan 26 sociale huurwoningen met een huur tot € 752 per maand, en 26 woningen in de 
categorie Koop Starters.  

o Volgend uit voorstel 1, instemmen met het plan oost-west as gedeeltelijk te voorfinancieren 
op basis van de verwachte exploitatieopbrengst van woningbouw op de locatie Parkeerterrein 
oostzijde winkelcentrum Oostermeent. 

Met het aannemen van amendement A1 was amendement A2 overbodig geworden en daarom 
niet meer in stemming gebracht. 

• Met inachtneming van de wijzigingen van de in het raadsvoorstel vermelde beslispunten, als 
gevolg van het aangenomen amendement A1, is vervolgens: 
o in meerderheid (16 stemmen voor en 8 tegen) conform de beslispunten 1 t/m 6 besloten.  

Voor stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden Leefbaar 
Huizen, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen en SGP; 

o in meerderheid (18 stemmen voor en 6 tegen) conform beslispunt 7 besloten. Voor stemden 
de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en Dorpsbelangen Huizen. Tegen stemden 
de fracties van Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP. 

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Rienstra (GL) een motie (M2) ingediend door middel 
waarvan: 
“de raad zijn afkeuring uitspreekt over het gebrek aan communicatie naar inwoners en 
gemeenteraden het gebrek aan participatiemogelijkheid voor (direct) omwonenden van 
genoemde bouwlocaties”. 
De motie is met 4 stemmen voor en 20 tegen verworpen. Voor de motie stemden mevrouw 
Rienstra, mevrouw Lemmens, mevrouw Van den Berge en mevrouw Van der Kleij. De overige 
raadsleden stemden tegen. 

 
Gehoord de raad, besloot de voorzitter de raadsvergadering om 23.15 uur te schorsen, en op 
vrijdagavond 23 april 2021 digitaal via Microsoft Teams te vervolgen. 
 
 


