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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gehouden op 8 juli 2021 
Aanvangstijd:  19.30 uur 
Eindtijd: 23.30 uur  
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis  

 

 Aanwezig: 
 

24 Raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 
 

• VVD-fractie: 
mw. J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag , J. Ribberink  

 

• CDA-fractie: 
R.H. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 

 

• D66-fractie:  
mw. K. van Werven (fv), 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) 
 

• Fractie Transparant Huizen: 
L. Schaap (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 

 
 

Afwezig: 
S.H. van Klink (VVD), P. Lekkerkerker (D66), J.W. Meijerman (VVD),  
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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 reflectie. 
• Hij meldde de afwezigheid van de heren Meijerman (VVD), Van Klink (VVD) en Lekkerkerker 

(D66).  
• Hij meldde tevens dat omstreeks 21.00 uur geschorst zal worden voor het traditionele ijsje.  
• Hij verzocht de aanwezigen om de inbreng bij de agendapunten vooral te beperken tot de 

debatpunten en bestuurlijk relevante vragen aan het college. 
 

2.  Vaststelling agenda 
• Mevrouw Rienstra (GroenLinks) meldde, mede namens de fracties van VVD, D66, PvdA, 

ChristenUnie en Transparant Huizen, een motie (M1) vreemd aan de orde van de dag aan over 
“Ontwikkeling en onderhoud van openbaar groen”. De motie werd aan de agenda toegevoegd 
onder aanvullend agendapunt 15. 

• Mevrouw Prins (VVD) meldde, mede namens de fracties van Leefbaar Huizen, GroenLinks, 
Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen, een motie (M2) vreemd aan de orde van de dag 
aan over “Bouwplan Driftweg”. De motie werd aan de agenda toegevoegd onder aanvullend 
agendapunt 16. 

• Met inachtneming van het voorgaande werd de agenda aldus gewijzigd vastgesteld.  
 

3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021 
• Ongewijzigd is vastgesteld. 
 

3.2 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 7 juni 2021 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.3 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 7 juni 2021 
• Ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.  Ingekomen stukken 
• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

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

• Kennis werd genomen van de mondelinge mededeling van wethouder Rebel over de 
besluitvorming in het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek, n.a.v. de door de 
raden van de regiogemeenten ingebrachte zienswijzen, over: 
o de resultaatbestemming 2020; 
o de begrotingswijzigingen 2021; 
o de regiobegroting 2022-2025. 
Hij meldde daarbij tevens dat vrijdag 9-7 a.s. de schriftelijke reactie van het algemeen bestuur 
over voornoemde punten aan de raadsleden via de griffie zal worden toegezonden. 
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5.1 Beantwoording door het college van de raadsvragen van mevrouw Terlouw (CU) over 
ROM-Utrecht en Noord-Holland 

• De schriftelijke beantwoording door het college en de mondelinge beantwoording van 
aanvullende vragen door wethouder Rebel is voor kennisgeving aangenomen. 

 
5.2 Beantwoording door het college van de raadsvragen van de heer Bource (SGP) over 

tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid Blaricummermeent  
• De mondelinge beantwoording van de vragen en van de aanvullende vragen door wethouder 

Boom is voor kennisgeving aangenomen. 
 

6.  Overzicht stand van zaken uitwerking moties en initiatiefvoorstellen 
• Voor kennisgeving aangenomen. 
 

7.  Hamerstukken  
 

7.1 Vaststellen wijziging van de Verordening rioolheffing 2021 
• Conform voorstel besloten. 
 

7.2 Brief rekenkamercommissie artikel 213a-onderzoek 
• Conform voorstel besloten. 
 

7.2 Brief rekenkamercommissie over Doemee-onderzoek meldingen openbare ruimte (MOR) 
• Conform voorstel besloten. 

 
8.  Grondstoffenvisie en afweging PMD-inzameling 

• Conform beslispunt 1 besloten. 
• In meerderheid (17 stemmen voor en 7 tegen) conform de beslispunten 2 en 3 besloten. 
• De fracties van VVD en Leefbaar Huizen wensten aangetekend tegen deze beide beslispunten te 

hebben gestemd. 
 
9. Motie compensatie sociale woningbouw 

• In meerderheid (15 stemmen voor en 9 tegen) conform voorstel besloten. 
• De fracties van VVD, GroenLinks en Dorpsbelangen Huizen stemden tegen het voorstel. 
 

10.  Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 -2024 (jeugd Gooi- en  
 Vechtstreek)  

• Conform voorstel besloten. 
 
11.  Zienswijze op Jaarverslag 2020, Jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging  
 2021 en de begroting van 2022 Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) 

• Conform voorstel besloten. 
 
12.  Verzoek herziening bestemmingsplan voor Nieuwe Bussummerweg 171 afwijzen 

• Tijdens de beraadslagingen is door de heer R. Rebel (CDA), namens zijn fractie en mede namens 
de fractie van D66, een amendement (A1) ingediend, dat de volgende wijziging bevat van het 
voorgestelde besluit: 
1. Het college opdragen de raad uiterlijk in zijn vergadering van 16 december 2021 een voorstel 

te doen voor de vaststelling van een beleid dat beoogt ruimte te geven aan initiatieven voor 
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de bouw van extra woningen op te splitsen percelen, mits hiervoor langs de weg van 
participatie draagvlak wordt gevonden bij omwonenden. 

2. De beslissing op het verzoek voor het toevoegen van een woning aan de Nieuwe 
Bussummerweg 171 aanhouden tot na besluitvorming over het onder beslispunt 1 genoemde 
beleidskader zodat alsdan een afweging en besluitvorming over het verzoek kan 
plaatsvinden. 

Het amendement is door de indienende fracties, gehoord beraadslagingen, weer ingetrokken. 
• Tijdens de beraadslagingen is door de heer R. Bource (SGP), mede namens de fracties van 

Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen een amendement (A2) ingediend, 
dat de volgende wijziging bevat van het voorgestelde besluit: 
o achterop dit ruime perceel één (kleine) levensloopbestendige woning kan worden gerealiseerd 

die middels een voldoende brede weg over het perceel ontsloten wordt; 
o andere bijgebouwen of grotere/hogere gebouwen hier ook na kadastrale splitsing in dit 

nieuwe bestemmingsplan in de toekomst uitgesloten worden; 
o de initiatiefnemer in het ontwerpbestemmingsplan op dient te nemen hoe het vooroverleg 

wordt vormgegeven en wat de uitkomst daarvan is; 
o de bestemmingsplanprocedure verder doorlopen wordt conform afdeling 3.4 Awb. 
Na stemming is het amendement met 17 stemmen tegen en 7 voor verworpen. Voor het 
amendement stemden de fracties van Transparant Huizen, SGP, Dorpsbelangen Huizen en 
Leefbaar Huizen. Tegen het amendement stemden de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, 
D66, PvdA, CDA en VVD. 

• Tijdens de beraadslagingen is door mevrouw Lemmens (GroenLinks) een amendement (A3) 
ingediend, dat aanvankelijk de volgende wijziging bevatte van het voorgestelde besluit: 
“Het verzoek voor het toevoegen van een woning aan de Nieuwe Bussummerweg 171 
aanhouden, in afwachting van de besluitvorming over een uiterlijk in de raadsvergadering van 16 
december a.s. door het college te presenteren voorstel voor een gemeentebreed afwegingskader 
waaraan dergelijke verzoeken getoetst kunnen worden.”. 
Gehoord de beraadslagingen is het dictum door de indienende fractie als volgt gewijzigd: 
“Het verzoek voor het toevoegen van een woning aan de Nieuwe Bussummerweg 171 afwijzen, in 
afwachting van de besluitvorming over een door het college te presenteren voorstel voor een 
gemeentebreed afwegingskader waaraan dergelijke verzoeken getoetst kunnen worden, 
waarvan het proces van totstandkoming in de eerste vergadering van de commissie Fysiek 
Domein na de zomer 2021 zal worden gepresenteerd.” 
Het amendement is aldus gewijzigd na stemming unaniem aangenomen. 

• Vervolgens is overeenkomstig het als gevolg van het aangenomen amendement A3 gewijzigde 
voorstel besloten. 
 
13.  Het Verstedelijkingsconcept versie 2 en informatiebrief (MRA) 

• In meerderheid (19 stemmen voor en 5 tegen) conform voorstel besloten. 
• De fracties van Leefbaar Huizen en ChristenUnie wensten aangetekend tegen het voorstel te 

hebben gestemd. 
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14. Vragenuur 
• Wethouder Verbeek beantwoordde vragen van heer Woudsma (CDA) over nieuwe locatie voor 

de uit het Bad Vilbelpark verwijderde graffitimuur. 
 
Toezegging: 
Wethouder Verbeek zegde toe de raad op de hoogte zullen houden van het proces om een 
alternatieve locatie te vinden voor de uit het Bad Vilbelpark afkomstige graffitimuur, welke 
locatie tevens kan rekenen op draagvlak bij de omwonenden voor de plaatsing van de 
graffitimuur. 
 
15. (aanvullend agendapunt) Motie M1 vreemd aan de orde van de dag over “Ontwikkeling en 

onderhoud van openbaar groen” 
• Motie M1 is ingediend door mevrouw Rienstra (GroenLinks), mede namens de fracties van VVD, 

D66, PvdA, ChristenUnie en Transparant Huizen, en bevat de volgende opdracht aan het college: 
o nog dit jaar een werkconferentie Groen te organiseren, waarvoor de gehele raad wordt 

uitgenodigd, met als thema ‘Toekomstbestendig en duurzaam groen Huizen; 
o 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”.  

• Namens het college gaf wethouder Verbeek aan de motie te kunnen uitvoeren, mits 
overeenkomstig het volgende procesvoorstel: 
o in december 2021 wordt een werkconferentie gehouden waarin te maken beleidskeuzes 

worden besproken; 
o op basis van de uitkomsten hiervan wordt in juni 2022 een beleidsnotitie aan de raad 

voorgelegd, met een verdere uitwerking van de gewenste ontwikkelrichting in principe binnen 
de huidige budgettaire kaders; 

o op basis daarvan zullen voorstellen worden ontwikkeld die vanwege hun financiële impact, als 
dat het gevolg is, separaat aan de raad zullen worden voorgelegd, timing daarvan is mede 
afhankelijk van de looptijd van de groencontracten. 

• De motie is, met inachtneming van het procesvoorstel van het college, met algemene stemmen 
aangenomen.. 

 
16. (aanvullend agendapunt) Motie M2 vreemd aan de orde van de dag over “Bouwplan 

Driftweg” 
• Motie M2 is ingediend door mevrouw Prins (VVD), mede namens de fracties van Leefbaar 

Huizen, GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen en Transparant Huizen, en bevatte aanvankelijk de 
volgende opdracht aan het college: 
o met gebruik van alle relevante middelen, waaronder externe juridische bijstand, alle 

bebouwing anders dan die het bestemmingsplan op dit moment toelaat, te bestrijden; 
o de Huizer omwonenden te informeren over de inzet van de gemeente Huizen ter behartiging 

van de belangen van haar belanghebbende inwoners en hen ook op de hoogte te houden van 
de te zetten stappen en de voortgang; 

• Punt 1 van de motie is tijdens de vergadering door mevrouw Prins mondeling gewijzigd, waarbij 
de woordjes “…..te bestrijden;” zijn vervangen door “………., te voorkomen:” 

• Gehoord de beraadslagingen is door de indienende fracties tevens punt 1 van de motie gewijzigd 
door de zinsnede “……….., waaronder externe juridisch bijstand, ……….” te schrappen. 
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• Met inachtneming van de wijzigingen is het dictum van de motie in zijn definitieve vorm als volgt 
gaan luiden:  
“Het college opdragen:  
o met gebruik van alle relevante middelen alle bebouwing anders dan die het bestemmingsplan 

op dit moment toelaat, te voorkomen; 
o de Huizer omwonenden te informeren over de inzet van de gemeente Huizen ter behartiging 

van de belangen van haar belanghebbende inwoners en hen ook op de hoogte te houden van 
de te zetten stappen en de voortgang.” 

• De aldus gewijzigde motie is met algemene stemmen aangenomen. 
 

Sluiting 
• Na een moment van bezinning gevraagd te hebben sloot de voorzitter de vergadering om 23.30 

uur. 
 

 


