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Besluitenlijst van de openbare financiële raadsvergadering gehouden op 1 juli 2021 
Aanvangstijd:  16.00 uur 
Eindtijd: 00.40 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

26 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag , S.H. van Klink (VVD) vanaf agendapunt 5,  

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.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) vanaf agendapunt 6, mw. M. Terlouw 
  

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

 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource (fv) 

 
• Fractie Transparant Huizen 

B. Schaap 
 

Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter  
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
Wethouders: 
R.G. Boom , G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek en M.W. Hoelscher 

 
 

Afwezig:  J.W. Meijerman (VVD)
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1. Opening en mededelingen 
 

• De voorzitter opende de vergadering om 16.00 uur en verzocht de aanwezigen vervolgens om 
een moment van overweging. 

• Hij meldde de afwezigheid van de heer Meijerman (VVD), en dat de heren Van Klink en Doorn de 
vergadering op een later moment zullen bijwonen. 

 
2.  Vaststelling agenda 
 

• De heer Bource (SGP) meldde. mede namens de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie en 
Dorpsbelangen Huizen, een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over “Witte anjer 
perkje”. De motie werd aan de agenda toegevoegd onder aanvullend agendapunt 10. 

• Vervolgens werd de agenda aldus gewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststelling jaarstukken 2020 
 

• De voorzitter van de jaarrekeningcommissie, de heer B. Schröder (D66), leidde dit punt kort in 
met een verwijzing naar het unanieme advies van de jaarrekeningcommissie en de 
gecombineerde commissie om in te stemmen met de jaarstukken. Tevens meldde hij het advies 
van de jaarrekeningcommissie om in te stemmen met de verlenging van het contract met de 
accountant met 2 jaar (betreft agendapunt 4), en dat geadviseerd wordt daarna van accountant 
te wisselen, wat ook kan binnen het zelfde kantoor. 

• Vervolgens is conform voorstel besloten. 
 

Toezegging 
• Wethouder Rebel zegde toe, dat ingezet zal worden om met ingang van de begrotingsraad 

van oktober a.s. te komen met een betere onderbouwing van de risicoposten. 
 

4. Verlengen overeenkomst accountantsdiensten 
 

• Conform voorstel besloten. 
 
5. Rapportage protocol grote projecten 

 
• Na beantwoording door wethouder Boom van vragen over de verschillende projecten voor 

kennisgeving aangenomen. 
 
6. Meerjarenonderhoudsplanning 2021 t/m 2025 voor infrastructuur en rioolexploitatie 
 

• Conform voorstel besloten.  
• De fracties van de VVD en Leefbaar Huizen stemden tegen beslispunt 1. 

 
7. Uitgangspunten herschikking welzijnslocaties 

• Conform voorstel besloten. 
• De fractie van de ChristenUnie stemde tegen de beslispunten 2, 3 en 5, met dien verstande dat 

bij dit laatste punt de fractie wel kan instemmen met sloop maar vindt dat de maatschappelijke 
bestemming behouden moet blijven. 
De fractie van GroenLinks stemde tegen de beslispunten 2, 3 en 5. 
De fractie van Dorpsbelangen Huizen stemde tegen de beslispunten 2, 3, 4 en 5. 
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Toezeggingen 
• Wethouder Hoelscher zegde m.b.t. de locatie Trompstraat 1 toe, dat omwonenden in een zo 

vroeg mogelijk stadium zullen worden geïnformeerd en dat, zodra het voornemen is om te 
gaan bouwen, ook duidelijk zal zijn op welke trede van de participatieladder zij kunnen 
participeren. 

• Wethouder Hoelscher zegde toe, dat de raad nog een overzicht zal ontvangen van de 
bouwkosten van de Draaikom zodat een vergelijking gemaakt kan worden met andere 
bouwlocaties 

• Wethouder Hoelscher zegde m.b.t. beslispunt 7 en het aantal jaren huurcontract toe, dat 
nagegaan zal worden wat het beste binnen de plannen past en dat de raad daarover bij de 
definitieve besluitvorming over geïnformeerd zal worden. 

• Wethouder Rebel zegde toe dat de omwonenden van de Trompstraat, in vervolg op de brief 
van 3 juni jl. die zij hebben ontvangen, schriftelijk zullen worden geïnformeerd over de 
besluitvorming in de raad van 1 juli 2021. 

 
8. Voorjaarsnota 2021 

• Conform voorstel besloten. 
• De fractie van Leefbaar Huizen stemde tegen de beslispunten 1 en 5. 

De fractie van Dorpsbelangen Huizen stemde tegen beslispunt 4. 
 

Toezegging 
• Wethouder Hoelscher zegde toe, dat uiterlijk bij de begrotingsraad van oktober 2021 via het 

dashboard sociaal domein inzicht gegeven zal worden in de stapeling van bezuinigingen. 
 

9. Concept-begrotingsprogramma's 2022, inclusief het hierop betrekking hebbende deel van 
de Memorie van Antwoord van het college 

 
• De fracties hebben op basis van de voorliggende concept-begrotingsprogramma’s zienswijzen 

naar voren gebracht.   
• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Koning (LH) een motie (M2) ingediend over “Kunst en 

Cultuur nieuw beleid”.  Door middel van de motie wordt het college opgedragen: 
“een bedrag te reserveren van 150.000 euro voor de jaren 2022-2025 voor nieuw beleid op het 
gebied van kunst en cultuur en dit te dekken uit de egalisatiereserve.” 
De motie is door de indienende fractie, gehoord de beraadslagingen, weer ingetrokken 

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Terlouw (CU) een motie (M3) ingediend over “Stand 
van zaken uitvoering Cultuurnota 2020-2023”.  Door middel van de motie wordt het college 
opgedragen: 
“uiterlijk bij de begrotingsraadsvergadering van 28 oktober a.s. een stand van zaken uitvoering 
van de cultuurnota 2020-2023 aan de raad voor te leggen, en per onderdeel aan te geven welk 
budget er incidenteel of structureel ontbreekt en met welke maatregelen dit alsnog gefinancierd 
zou kunnen worden, op basis waarvan de raad alsdan een afweging kan maken in het kader van 
zijn budgetrecht.” 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer Bartlema (VVD) een motie (M4) ingediend over 
“honoreren verzoek theaterroute subsidie in kader van wensen nieuw beleid”.  Door middel van 
de motie wordt het college opgedragen: 
1. uiterlijk in de begrotingsraadsvergadering van 28 oktober a.s. een voorstel voor te leggen 

voor de toekenning van een incidentele subsidie van € 15.000 voor de uitvoering van de 
theaterroute in 2022,  
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2. uiterlijk bij de begrotingsraad 2022, na overleg met de betrokken organisaties, voorstellen te 
doen voor de toekenning van een structurele jaarlijkse subsidie van € 15.000 voor de 
uitvoering van de theaterroute, op basis van “oud beleid  voor nieuw beleid” en/of verhoging 
van gemeentelijke inkomsten, zodat de raad uit hoofde van zijn budgetrecht op basis daarvan 
met het oog op de besluitvorming een afweging en keuze kan maken. 

De motie is in meerderheid verworpen, met 21 stemmen tegen en 5 voor. 
Voor de motie stemde de fractie van de VVD. 
Tegen de motie stemden de overige fracties. 

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Van Werven (D66) een motie (M5) ingediend over 
“structureel vergroenen wijken”.  Door middel van de motie wordt het college opgedragen: 
“in te zetten op meekoppelkansen, door op plekken waar wegen, fietspaden en stoepen worden 
opengebroken, voor bijvoorbeeld riolering of vervanging wegdek, altijd te toetsen of hier ook 
operatie steenbreek kan worden toegepast, zodat de openbare ruimte klimaatbestendiger wordt” 
De motie is in meerderheid aangenomen, met 21 stemmen voor en 5 tegen. 
Tegen de motie stemden de fracties van Leefbaar Huizen en Dorpsbelangen Huizen. 
De overige fracties stemden voor de motie. 

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Rienstra (GL), mede namens de fracties van VVD en 
ChristenUnie, een motie (M6) ingediend over “ontwikkeling en onderhoud van openbaar groen”.  
Door middel van de motie wordt het college opgedragen: 
1. nog dit jaar een werkconferentie Groen te organiseren, waarvoor de gehele raad wordt 

uitgenodigd, met als thema ‘Toekomstbestendig en duurzaam groen Huizen; 
2. uiterlijk in het 2e kwartaal 2022 de raad een voorstel voor te leggen over het structureel 

verhogen van het kwaliteitsniveau van groen en de intensivering van duurzame 
groenontwikkeling en -onderhoud, mede op basis van de uitkomsten van de werkconferentie. 

De motie is, gehoord de beraadslagingen, door de indienende fractie weer ingetrokken. 
 
Toezegging 
• Wethouder Hoelscher zegde toe, dat dit najaar een korte beleidsnotitie participatie aan de 

raad zal worden voorgelegd, die mede de resultante is van een voorafgaand 
participatietraject. 

 
10. Motie (M1) vreemd aan de orde van de dag over “Witte anjer perkje” 
 

• De heer Bource (SGP) had een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag ingediend, mede 
namens de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie en Dorpsbelangen Huizen, waarin het college het 
volgende wordt opgedragen: 
o in de omgeving van het gemeentehuis in overleg met een vertegenwoordiging van Huizer 

veteranen een passende locatie voor een witte anjer perkje te onderzoeken; 
o jaarlijks voor de veteranendag (met ingang van 2022) witte anjers in dit perkje aan te planten 

en deze kosten te dekken uit het reguliere onderhoudsbudget; 
o bij dit perkje een (kosteloos beschikbaar) informatiebord te plaatsen met uitleg over de 

betekenis van het symbool van de witte anjer en veteranen; 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

 
Sluiting 

 
• Na een moment van stilte gevraagd te hebben, sloot de voorzitter de vergadering om 00.40 

uur. 


