Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering, gehouden op 27 september 2018
Aanvangstijd: 19.30 uur
Eindtijd:
21.20 uur
Locatie:
Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen

Aanwezig:
26 Raadsleden:
(fv=fractievoorzitter)


VVD‐fractie:
J.H. Prins (fv), J. Bartlema (vanaf 19.35 uur), W.H. Holtslag, S.H. van Klink (vanaf 19.40 uur),
J.W. Meijerman, J. Ribberink



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



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



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



Fractie Leefbaar Huizen:
R.W. de Bruijn (fv), F.E.R. Koning



SGP‐fractie:
R.J.C. Bource (fv)

Voorzitter en griffier
 mw. J.H. Prins, plv. voorzitter
 J. Veenstra, raadsgriffier
Wethouders:
R.G. Boom, G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher (tot 20.00 uur)

Afwezig:



K.S. Heldoorn, voorzitter
mw. F.F.H van der Kleij (Leefbaar Huizen)
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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen om een moment stilte.
Zij meldt dat zij de voorzitter vervangt vanwege zijn afwezigheid. Zij geeft aan dat zij als plv.
voorzitter wel kan meestemmen bij een stemming. Bij een hoofdelijke stemming zal zij alleen als
laatste haar stem uitbrengen. Bij de gebruikelijke fractiegewijze stemming wordt zij geacht
meegestemd te hebben met de VVD‐fractie.
Zij meldt voorts dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van der Kleij (Leefbaar
Huizen) en dat de heren Bartlema en Van Klink de vergadering op een later moment zullen
bijwonen.



2. Vaststelling agenda
Mevrouw Leeuwin (PvdA) meldt mede namens mevrouw Rienstra (GroenLinks, beiden in hun
hoedanigheid als de Huizer afgevaardigden in de werkgroep Regioambassadeurs, een motie (M1)
vreemd aan de orde van de dag aan over “Borgen bestuurlijke aandacht voor regiozaken”. De
motie wordt als aanvullend agendapunt 15 aan de agenda toegevoegd.
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.



3.1 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 5 juli 2018
Ongewijzigd vastgesteld.



3.2 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 5 juli 2018
Ongewijzigd vastgesteld.



3.3 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 juli 2018
Ongewijzigd vastgesteld.



3.4 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 12 juli 201
Ongewijzigd vastgesteld.



3.5 Vaststelling besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 augustus 2018
Ongewijzigd vastgesteld.



3.6 Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 28 augustus 2018
Ongewijzigd vastgesteld.



3.7 Vaststelling besluitenlijst van de besloten raadsvergadering van 28 augustus 2018
Ongewijzigd vastgesteld.



3.8 Vaststelling notulen van de besloten raadsvergadering van 28 augustus 2018
Ongewijzigd vastgesteld.



4. Ingekomen stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende
wijzigingen.



Rubriek A
Overeenkomstig het voorstel van mevrouw Terlouw (ChristenUnie) wordt besloten om brief A3
(brief gemeente Huizen betreffende “Rapportage inzake GAD‐meter 2017”) over te hevelen naar
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rubriek E (= behandelen in de commissie, waarna de commissie via de lijst van ingekomen
stukken de raad advies geeft over de uiteindelijke wijze van afdoening).
Overeenkomstig het voorstel van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wordt besloten om brief
A16 (brief Gedeputeerde Staten van Noord‐Holland betreffende “Reactie op de brief van de
colleges van b&w van Blaricum, Laren en Huizen van 19 juni 2018 over het besluit tot verlenging
van de arhi‐procedure) over te hevelen naar rubriek D (= schriftelijk laten beantwoorden door het
college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief).
Overeenkomstig het voorstel van mevrouw Terlouw (ChristenUnie) wordt besloten om brief A18
(brief J. Veenvliet betreffende “In werking stellen fontein Aanloophaven”) over te hevelen naar
rubriek C (= laten afhandelen door het college).
Overeenkomstig het voorstel van de heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) wordt besloten om brief
A21 (brief Regio Gooi en Vechtstreek betreffende “informatiebrief GAD over privacy”) over te
hevelen naar rubriek E (= behandelen in de commissie, waarna de commissie via de lijst van
ingekomen stukken de raad advies geeft over de uiteindelijke wijze van afdoening).
Rubriek C
Overeenkomstig het voorstel van de heer Koning (Leefbaar Huizen) wordt besloten om brief C1
(brief W. Broekhof betreffende “Vlaggen op bevrijdingsdag”) over te hevelen naar rubriek D (=
schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief).
Overeenkomstig het voorstel van de heer Gencer (PvdA) wordt besloten om brief C2 (brief
Stichting Gooise Tram betreffende “Aanvraag subsidie”) over te hevelen naar rubriek D (=
schriftelijk laten beantwoorden door het college + de raad krijgt een kopie van de antwoordbrief).
5. (Schriftelijke) mededelingen van en beantwoording van raadsvragen door het
college en de burgemeester



5.1 Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer R. Woudsma (CDA)
inzake veiligheid watersporters en badgasten Gooimeer
Voor kennisgeving aangenomen.



5.2 Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw M.N. Leeuwin
(PvdA) inzake Rijksregelingen ter uitvoering van de Participatiewet
Voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
Opeen daartoe strekkende vraag van mevrouw Leeuwin (PvdA) zegt wethouder Rebel toe, dat het
communicatieplan medio 2019 gereed zal zijn.



5.3 Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer W. Doorn
(ChristenUnie) inzake brand winkelpand Kerkstraat
Voor kennisgeving aangenomen.



5.4 Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer R. Woudsma (CDA)
inzake testdag toegankelijkheid
Voor kennisgeving aangenomen.
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5.5 Antwoord van het college op de raadsvragen van mevrouw J.H. Prins (VVD)
inzake het Newport hotel
Voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
o Wethouder Boom zegt op een daartoe strekkend vraag van de heer Meijerman (VVD) toe, dat
hij de raad zal informeren zodra bekend is wat de nieuwe eigenaar met hotel Newport van
plan is, op basis waarvan dan beoordeeld kan worden een gewenste ontwikkeling is.
o Wethouder Boom zegt toe dat hij de raad schriftelijk antwoord zal geven op de vraag van
mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) of de inzet van een hotelloods voor het vinden van
een nieuwe eigenaar voor hotel Newport, zoals door de voorganger van wethouder Boom
was gezegd, op niets is uitgelopen nu er andere plannen voor het hotel zijn.



5.6 Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer R. Woudsma (CDA)
inzake subsidieregeling VWS t.b.v. sportverenigingen
Voor kennisgeving aangenomen.



5.7 Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer S.H. van Klink (VVD)
inzake te lage vaccinatiegraad in Huizen
Voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging
o Wethouder Hoelscher zegt op een daartoe strekkende vraag van de heer Van Klink (VVD) toe,
dat hij de raad zal informeren als sprake is van een verdere daling van de vaccinatiegraad.



5.8 Mededeling college over besluitvorming algemeen bestuur regio Gooi en
Vechtstreek d.d. 13 september 2018
Voor kennisgeving aangenomen.



5.9 Antwoord van het college op de raadsvragen van de heer E. Koning (Leefbaar
Huizen) inzake sluiting politiebureaus en -posten
Voor kennisgeving aangenomen.



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



7. Hamerstukken
7.1 Concept Werkplan en begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Zonder beraadslagingen conform voorstel besloten.



8. Jaarstukken 2018 en bestemming jaarrekeningresultaat 2017 OFGV
In meerderheid (23 stemmen voor en 3 tegen) conform voorstel besloten. De fracties van VVD,
CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP stemden voor het voorstel.
De fractie van Dorpsbelangen Huizen stemde tegen.
9.



Advies aan Commissariaat van de Media inzake zendtijdtoewijzing lokale
omroep
Conform voorstel besloten.
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10. Aangepaste grondexploitatie Keucheniusstraat westzijde
Conform voorstel besloten.
11. Beantwoording motie geluidsnormering warmtepompen
Bij de behandeling is door de heer Schröder (D66) namens zijn fractie, en mede namens de
fractie van Leefbaar Huizen, een amendement (A1) ingediend, dat de volgende wijziging van het
voorgestelde besluit behelst:
“Het voorgestelde beslispunt te schrappen, waarvoor in de plaats het volgende beslispunt komt:
Voor de normering van de geluidsproductie van warmtepompen en soortgelijke apparaten de
volgende bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening opnemen:
4.6d
Geluidshinder van warmtepompen en soortgelijke installaties
Met het in gebruik hebben van 1 of meer technische en/of mechanische installaties (zoals een
Warmtepomp en/of Airco) in de buitenlucht, die niet vallen onder de regels van het
Activiteitenbesluit milieubeheer of het Bouwbesluit, mag geen geluidshinder worden veroorzaken
en moet de grenswaarde in acht worden genomen zoals hierna aangegeven onder a. Daarnaast
moeten ook de hierna vermelde voorwaarden onder b en c in acht worden genomen.
a. Het gemiddelde geluidsniveau LAr,LT op de gevel van een naastgelegen geluidsgevoelig
gebouw (zoals een woning), of op 5 meter van het apparaat indien het geluidsgevoelige
gebouw verder weg staat, mag niet meer bedragen dan 30 dB(A).
b. De in a aangegeven waarde op de gevel ook geldt bij gevoelige terreinen op de grens van die
terreinen.
c. De controle op dit voorschriften vindt plaats conform de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai (m.u.v. de toeslag tonaal, want dit zit al verwerkt in de grenswaarde)”.
Het amendement is bij meerderheid van stemmen (19 stemmen tegen en 7 voor) verworpen.
Tegen het amendement stemden de fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, PvdA,
GroenLinks en SGP. Voor het amendement stemden de fracties van D66, Leefbaar Huizen en
ChristenUnie.
Vervolgens is in meerderheid (19 stemmen voor en 7 tegen) conform voorstel besloten. De
fracties van VVD, Dorpsbelangen Huizen, CDA, PvdA, GroenLinks en SGP stemden voor het
voorstel. De fracties van D66, Leefbaar Huizen en ChristenUnie stemden tegen.
12. Toepassing coördinatieregeling afronding eerste fase Oude Haven
Conform voorstel besloten.
13. Vergaderschema 2019
Bij de behandeling is door de heer Rebel (CDA) namens zijn fractie, en mede namens de fracties
van VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP een amendement (A2)
ingediend, dat de volgende wijziging van het voorgestelde vergaderschema 2019 behelst:
“het vergaderschema voor 2019 als volgt te wijzigen:
o de datum van de voor donderdag 26 april 2019 geplande raadsvergadering wordt gewijzigd
in donderdag 9 mei 2019;
o de data voor de daaraan voorafgaande commissievergaderingen worden gewijzigd van 9, 10
en 11 april 2019 in 16, 17 en 18 april 2019;
waardoor het vergaderschema v.w.b. de betreffende vergadercyclus er in zijn geheel als volgt uit
komt te zien:
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Raadsvergadering 9 mei 2019
Afronding collegebesluitvorming over commissiestukken
di.
Verzending conceptagenda’s (agenda-overleggen en agendacommissie) do.
Agenda-overleggen (AO) over concept-commissieagenda’s :
AO-Sociaal Domein + AO-Fysiek Domein
ma.
AO-Algemeen Bestuur en Middelen
di.
Vergadering Agendacommissie
di.
Verzending commissiestukken
do.

26 mrt. 2019
28 mrt. 2019
02
02
02
04

apr.
apr.
apr.
apr.

2019
2019
2019
2019

apr.
apr.
apr.
apr.

2019
2019
2019
2019

Commissiecyclus: (aanvang vergaderingen : 20.00 uur)
Commissie Sociaal Domein
Commissie Fysiek Domein
Commissie Algemeen Bestuur en Middelen
Uitloopavond voor extra commissievergadering

di.
wo.
do.
ma.

16
17
18
22

Terugkoppeling commissiebehandeling in collegevergadering
Agendacommissie via mail: vaststelling concept-raadsagenda

di.
di.

30 apr. 2019
30 apr. 2019

Verzending raadsstukken

do.

02 mei 2019

R A A D S V E R G A D E R I N G (aanvang vergadering : 19.30 uur) do.

09 mei 2019










Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.
Tevens is het door mevrouw Rebel (Dorpsbelangen Huizen) mondeling ingebracht amendement
om de datum van 23 mei 2019 voor de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en
Middelen (als onderdeel van de vergadercyclus ter voorbereiding op de raadsvergadering van 6
juni 2019) te schrappen, omdat op die dag de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn, en
de agendacommissie op te dragen die vergadering op een andere datum te plannen, met
algemene stemmen aangenomen.
Vervolgens is het vergaderschema 2019, met inachtneming van de wijzigingen op grond van
amendement A2 en het mondeling amendement, met algemene stemmen vastgesteld.
14. Vragenuur
Wethouder Boom, in zijn hoedanigheid als loco‐burgemeester, beantwoordt vragen van de heer
Koning (Leefbaar Huizen) over vernielingen aan de 2e Montessorischool bij winkelcentrum
Holleblok.
Wethouder Rebel beantwoordt vragen van de heer Rebel (CDA) over de door de raden van
Blaricum en Laren aangenomen motie waarin een provinciale grenswijziging wordt bepleit, zodat
beide gemeenten onderdeel worden van de provincie Utrecht.
15. Aanvullend agendapunt: Motie (M1) vreemd aan de orde van de dag over borgen
bestuurlijke aandacht voor regiozaken
De motie is ingediend door mevrouw Leeuwin, mede namens mevrouw Rienstra, beiden in de
hoedanigheid van de Huizer afgevaardigden in de werkgroep Regioambassadeurs. De motie
behelst de volgende opdracht:
“aan de agendacommissie:
om in het jaarlijks vast te stellen vergaderschema:
1. een raadsvergadering te plannen in de maand juni, doch uiterlijk de derde week van juni, voor
de behandeling van de begroting en jaarstukken van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. in overleg met de regio een datum in februari in te plannen voor een jaarlijks regiocongres,
waarvoor de raden van de in de Regio Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten worden
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uitgenodigd om met elkaar te spreken over gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken en
opgaven;
3. de programmering van de Regionale SamenwerkingsAgenda en voortgang van de uitvoering
daarvan jaarlijks als vast agendapunt op te nemen voor de commissievergaderingen in
november;
aan het college:
4. er voor zorg te dragen dat de raadsbesluitvorming over regiostukken tijdig voorafgaand aan
de besluitvorming in de regio plaatsvindt, zodat ook het Huizer raadsstandpunt daarbij kan
worden ingebracht en niet het commissiestandpunt onder voorbehoud van
raadsbesluitvorming;
5. er voor zorg te dragen dat een tijdige en adequate terugkoppeling over de
regiobesluitvorming plaatsvindt aan de commissie die het aangaat, ongeacht of het zaken
betreft die eerder in commissie en/of raad zijn besproken;”
De motie is in meerderheid, met 23 stemmen voor en 3 tegen, aangenomen. Voor de motie
stemden de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en
SGP. Tegen de motie stemde de fractie van Dorpsbelangen Huizen.


Sluiting
Na een moment stilte gevraagd te hebben sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur.
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